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„N4^1 а! бго 1л Ш1бНо? I Ашегјка је уеИка 1 паргес1па, 
бато чЧ1о и пабеш пагос!а иИча уеПке бЈтраИје..

„Тко? КибЦа ЈН Ашепка?”.
„Кибјја!”
„2аб1:о?”
„Ра... бЈауепбкЈ објесај ј&га буоји и1о&и..
„б1о гасП1с и 2етипи?м
„1\1б(:а!... КасПт б\'ој робао... Ва\чт бе паиспјт гасЈопТ’ — 

ра оре^ рокахет гикорјб којј је ђјо па бСо1и.
„б к1т зе сЈгигке и 2етипи?”
„б пПсЈт!"
„Како — б шкпп?"Г 
„2јујт роуисепо”.
„VI б1е ПШ с1уа ри1а и 2а&геНи. б!о б(е гасПН?”
„Рт ри1 бат ргеко ^а^геђа ои.^ао с!о Ц^пЈба, с!а шј \7. 

бПзегика с1опеби хјтбки оргети. Цги^1 ри1 бат 1бао роб1о\то 
га буо^а ас!уока1а, и ркапји кироргос!аје јес!пе кисе и Ије^и 
беуој иПсЈ”.

„б кјт бе сЈгигКе и Вео^гас1и?”
„б пПсЈт!44
„Оре(: б пПсЈт!*' Ос1е б1е 2а1ахШ 1 б(о б(е гасПП?“
„2а1а210 бат и каГапи Кибкј саг, а обпп сЈођаг <јап 1 ПоП 

уесег, б пНс 1П1 бе пјјебат с!ги21о”.
„Коше б!с пагШаП ПоПаг с!ап I с!оИги уесег?”
„бас! бе (о,е:а пе то&и бјеии!>’
Оуо је Пјо пај1с21 сПо ЈбрШуапја, јег је 1геђа1о рагШ с1а 

бе тко&а ткако пе „итосч”.
„2аб1о уат 1геђа 1оНко Нгапе, коПко б!е 1таП кос! кисе?” 
„бргетао бат гпптси, а пеб!о гегегуе 1 2а кабП1Је... 

Ка1 јс...”

I

„б!о ппбН1е: Тко се и оуош га!и рођјесПи?“ 
б1е&пет гатепппа 1 пеПигпо гесет:
„Ка1 је иујјек НагагПпа фга: ј с!ођаг 1^гас ба с1ођг1т каг- 

1ата тоге с!а 12§иМ рагИји...”
Као с!а бат &а Носпио и б1ађте, р!апе 1 ис1аг! сПатта

о б!о1:
цАП, оуај ри!а, ии сето рођјјесПи!... 2аб1о $1е сИаН о\-и 

кпјј^и?" — ј рокага пп СегсПоуе „Метоаге“ 12 ргуо^ бује!- 
бко&а га(а.

„ПКстсбЈга тс. 1$1о као 1 НШегоу „МеЈп КатрГ“... Па бат 
КЧјсшас, и М1п1б1агб1уи ргора&апс1е, с!ао Н1 Ш ЛатраИ и тпо- 
&о тШопа...”
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„N0?!”
,,Та ћуаН 1\1јетсе 1 пјјћоуо уНеб1уо!“
Маћпе гикош:
„СНао заш ја 1о!”
$аб1ибапје је окопсапо. Угасеп баш и га!уог. 2паиге1јпјт 

с!ги§0У1ша бат 1брг1сао 1ок баб1и§апја. №јгпаиге1шјј је 1мо 
асЈуока! 1\ЧкоНс, с!а бе пјјезат гашјео 1 ргеђасјо. Кас! зат с!о- 
зао и гасуог, \г то&а гаг^оуога гагаћгао је с!а зат паз1гојеп 
ћогћепо. Оги^агзкј, 1ак1от, с!је1оуао је па тепе с!а зе ћег 
ро1геће пе 1$ргзауат...

ЈесЈпо јии*о с!оуес1озе Уо1кзс1еи1бс11ега, Јеапа, т1ас1о& /л* 
с!ага \г Вескегека. Вт је гатШјеп. 1\Такоп с!иге зи!пје гесе:

„ВШ си б1ге1јап”.
„23310?”
„КопшиЈби*4
„§1о б!е росЈпПЈ?”
„№51а!”
1брг1са:
„Ја 1 јоз сЈуојЈса опПасНпаса \г Вескегека \У\\\ зто па гас!и 

и барси. 1Јћарб1Н зи паз б\ш 1гој1си. КТа заб1изапји ја зат гекао 
з!о зат гпао о пјјта, пајте с1а би „јјоуогШ котшизискј^, аП 
1а пјјебат котишз!. Сез1аро гт пјје ујегоуао. ТикП зи те“.

„б!о је 5К0Ј?” — иркаН зи те.
„Ке гпат”.
Ваипе.
„Кас! зи те 1икП ро 1ађатта, зјеИо зат зе, ра зат гекао 

с!а гпат: „То је опа \тз! рази1ја!”
„Опс1а зи те затагаП, бтсПИ \ јоз ћјезпје 1икП. РИаН зи те:
„Јез1 Н с1ап бКОЈ-а?”
„Тас1а зат зе рпзјеИо с!а је 1о с1гиз1уо, з&игпо котишз1ам.
„КТјјебат”.
ВаИпе.
„Језат”.
„Тко је зекге1аг?”
„*\те гпат”.
ВаИпе.
„Тко зи с1апо\и?”
„Ке гпат”. *
ВаИпе.
„2пат, гмат! Ресј си!”
№усо јс као „котишз1е”оса, ујегетси, Нјеуојке, т1асН6е 

\ !јис!е којс је рогпауао. Себ1ароус1 зи ППјегШ 1 ђаИпаН.

I
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„Јоб! Тко је јоб и 1ош НгибГуи?”
Рос1 ђаНпаша је пауео око 200 јтепа 1геоуаса, ас1уока(а, 

бисИја, Пјеспјка, роНсајаса, аро!екага, еозиопЈсага 12 Вебке- 
гек*а, Мкгоујсе, Ките, Уг§са 1 Г. с1. Како 1т је зуе 1о ђИо та1о, 

је јтепа Уо1к$с1еи1$с11ега, и§1ес1пП1 КиНигђигкЈаза 1 и 
пјетаскпп ипкогтата, С1ЈП1 зе јтепа зјеИо, ра тпо§о 1тепа 
тг(У1ћ 1 које је ЈгтхзНо.

Кас1 $и &а ркаН га јтепа котишз1а коЈ1 и ог&атгасф 
угзе ројесНпе Гипксјје, Јеап п1је У1зе ос1&оуагао с!а пе гпа, 
пс§:о је ка21уао 1тепа 1 ргегјтепа уес пауесЈепЈИ ННјетаса!

Кас1 је Јеап рофјзао гарЈзпПс, Јз1јес1п1к &а ирка:
,,Ба 11 је $уе оуо јзипа Ш 31 п 1о 1зрос1 ђаипа јзкагао'
„То је $уе 21Уа ЈзМпа!”
„Ако шје 1зипа, па Тегагјјата сез уккП”
1з1јес1п1к 1 јоз сеиг1 ^езГароуса оИзП зи и Вескегек. 

ТаН1еаих!
бас! је Јеап и Нпг1 зГо се ђШ кас! &е$Гароуа ђис!и и Вс 

скегеки, а §1о се ђШ $ пј1т кас! зе угаГе...4)
1Ј Сез1арои гЈУоГ је Гекао $Га1по и аГтозГеп пегуо/е. 

Иарзеп1с1 зи с1и§:о секаН па $а$1изапје. 1таН $и озјесај као с!а 
зи па пјПт гађогауШ Ш с1а Готе 1та и2пет1гијис1 га/.1о&. Ас1уо- 
каГ №коНс И10 је Ги уес 110 с1апа, а п1је Шо заз1изап. т бокоНс 
тјезес Папа. Кизк1 кпег 25 с!апа 1 Г. П. Ицезто гпаН На Н је 
оуо $1бГет Ш зи гппојјо ИарзШ, ра $и ргк;уогеп1С1 тогаН секаи 
с!ок па пјЈИ Пос1е гес1. Како је и оуој роНПбкој копјипкГиг! 
зуак јтао ро пезГо па Пи$1, пегуоги је ИгапПа 1 Нп&а сЈа зе 
уа1јс!а пе угзе Ј2\НсН. Сак зе ппзШо: Гко је сЈозрјео и гаГуог, 
ј ако §;а ризГе, пајрг!је тога с1а ос1$јесН 30—40 с1апа, коНко 
зе ргозјеспо ИГје1о с!о заз1изапја Ш ризГапја.

ОиПоугп 21уоГ и СезГарои, ргјје то^ с!о1а$ка, 1з1о је уг1о 
Иијап: $\П зи рг1Гуогеп1С1 1$ргЈсаН зГо зи гпаН, а зас!а, као Га- 
1о& ПН рг1са, кагЈуаН зи зуоје с1о2Ју1јаје, &1аупо 12 поспојј 
21У0Га и Раг12и, 0111, којј $и Гато ђШ. Као и Ггјјоујш, пезГап- 
кот сЈоИге гоИе, пас!е ргос!и 1 зкагГ, Гако је I роНсајас -ј- М1- 
Ггоујс ка21Уао ргк:е рг1тШупе заПг21пе, какоуе зи и заоћга- 
саји кос1 $е1јака, а ро којјта саге\ч с1аг1уаји ро1оу1пи зуо§л 
сагзГуа \ ксегј исЈауаји перогпаПт. сЈоз1јас1та. 31иза1о зе 1 Го.

Ргауе ргјсе, 1пГегезапГпе ро зас1г21П1 1 оИНки, каг1Уао је 
ргеГзјесЈтк зиИа и УеНкот СгасНзГи, ко]1, 12^1еНа с1а је 1тас 
Но§аГ1 герегГоаг 1 Пага га Го. Како је оп И10 Гаос, и пазој јс

4) Вк) је пеко упјете 1 и Иодоги па ВапјЈС!, рак је рибГеп.

;
пауео

2
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8гесИп1 1ло кга!ко упјете. Ођјсао ргјсе зи 1уоп1е уесегпј1 
рго§гат.

Опеупе газргауе зи зе кге(:а1е око с!о 1ас1а рогпа1о§: 1ока 
га!а, пас!а 1 рго&пога га пази ђис1испоз1, ро 1оте, која се га- 
1ијиса ^гира с!а рођјјесИ.

Ос1 зкого ћото^епе „^агпИиге” ргкуогепЈка, Пса $и зе 
т1јепја1а, киПигпа гагта орас1а1а, ра зи $е роПИск! гаг&оуоп 
уосПН оргегпо, с!ок $и ро!рипо рге$1аП.

Кас! је &е$1ароуас Кбш& ро зоћата коп!гоПгао уес за$1и- 
запе, 1е 1 тепе иугзИо и каг!о1еки, ћПо је јазпо ба се те ро- 
$1аИ и 1о§ог.

I
1а I
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II 1-0(30К11
ОсЈ 5 (5есешђга 1941 с!о 10 аргНа 1942

5 Несетвга 1941 §*. 1)10 је оМасап 1 1тигап Нап. 1Ј §е$1а- 
ро\'$кот га1;уоги, и Кга1ја А1ек$апс1га иНсх и Вео&гаНи, и $уип 
боНата је НПо рго^луапје ха ирис1уапје и 1о&ог. В1о $ат рго- 
'/уап 1 ја Ро.чНје 14 $аи, око 40 ргогуатћ, тес!и којјта 8 хеп- 
бкЈИ, окир1бе $е и с1уоп$1:и, 1е пакоп с1и&о& секапја с1ос1е јес1ап 
1еге1пјак, рг1јау $у1пј$кот 1 &и$сјот песЈ$1осот, и коЈ1 бто 
$е мабЈскаН, пе тагес1 &с!је 1ко ^а21 1 па$1о бјеНа. 2а бе!уг! 
$а!а бНгИ зто ргес1 пеко с!уог1$1е, ора$апо ујбокјт 21(1оу1та, 
$а ки1ата $1га2агп1сата иа и^1о\Нта. Кас1 $е уеНка хеЦегпа 
уга!а о1\гог1$е, ис!о$то и рго$1гапо с!уог1$1е, и$гес1 ко^а $е сНхе

--- Ј:л гд и ' г п а п зг ..

Ш ■

Ј-о&ог: Киса зтгН па Вапј1С1.
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тосЈегпа 2§:гас1а за рпгешЦеш. 1 с!уа зрга1а. То је 1иуза уојагпа 
18 рјезасПјзко& рика па ВапЈ1С1. №коп с!и&о& секапја ргес1 
капсе1аг1Још, и ћосЈпПси, па ргуот брга1и, паз 1г1(1езе1ак ти- 
зкагаса ос1уес!обе и ргЈгетпи боћи ћг. 12.

Кас! бат изао и ргерипи боћи, као гатаћ ује(;га оћићуаИ 
те уа1 бтгас1а, којј, као рага и рагпот кираШи, о!егауа сИ- 
ћапје. Сиб1, (егак, тазап 1 ЈбШозеп ггак 1езко бе исћзе. 2а- 
1уогЈт иб!а с!а сћзет погсЈгуата, аП гаШогепа иб!а ћгго бе 
парипе рјјиуаскот. Иакоп рг\'о& исјпка оуе оројепозН, као 
с!јје(:е, које зуе §1о је поуо, ако §:а гапјта, &1ес1а I с1о11се газ!о 
ти око гарпе, 1ако \ ја, зте!еп 1 гатЈзЦеп ргота!гао зат 
IјисЈе ј б!уап, као с!а пјјези рогпа!о§:а пП бУ1Је!а. №јјоп те 
пауес!е с!а и изШпа па&отПапи р!јиуаски 1бр1јијет. АП &оје? 
Р1јиуаоп1се пета. 1Ј ки!и, и 1окУ1 ргозиШШ 1зсигепе 1екис1пе, 
бкготпо зе икагије кагђкзка кап!а, ргеШогепа и кПз1и. 01- 
кпјет је 1 р1јипет. N0, 1и оре! те о§1пе по\П уа1 зујеге^, 
ргосПгисејЈ зтгасЈа, којј те озатиИ, офићпе с1ги#е т1зИ 1 
пауесЈе с!а о 1оте гагпПбЈјат.

5тгас1 коЈ1 зе исИзе, а којј ос1уга!по с!је1ије па си1а 1 ро- 
1ј§1ијисе па га$ро1огепје, шје 1ако орЈзаИ. 1та зе озјесај с!а 
је оп обје11ј1уо оћПјегје тога1пе 1 Пгшке ћ!јес!е и (1соји га- 
расЈпи б\г1 кој! оус1с сЈозрјји, с1а је оуај зтгаП оус1е из1оу ћ1у- 
з!уоуапји, кој! ти Паје 1оп.

Оуакау зтгас! јта оПуга1пе озоћЈпе: шје рго1агап, пе§о 
је 1гајап. Као пека та§1а, као рага и кираШи, као озпоуш 
зтгас! оћићуаса зау ргоз!ог, а кгогапј ргосИги уа1оу1 озГпје^ 
зтгаПа, и тјапзата, ро угзИ 1 јакозИ. То је, — Уеп1а Оотјпе!1) 
— паНк пекој оиуег!иг1, која, као 1ете1јИи ^гасЈји 1та гуи- 
коуе ћаза, коШгаћаза 1 ћићпјеуе, а па оуој топо1опој озпоуј, 
као §1ауш тои\ч суШси §из1е, гаг1је\'аји зе гуикоуј к1аппс, 
Г1аи1е, когпе!е 1 оћоа, којј, и јепјајисчт 1опоуЈта 1зсегауаји, 
с1а зе као гкогпеШ2), па уа1оуЈта акогс1а 1 сИпобапба иујјск 
'ЈреШји... Како тигјка ргеко си1а гапоб1 озјесаје \ ПоуосП 
о уезе1а Ш Шгоћпа габро1огепја, 1ако 1 оуај зтгас!...

0\'ај зтгасЈ 1\гоге: пергоггасепоз! ргоб1ог1је 1 ос! роз1апка 
Ј&ога јзрос! рпсш па^отПапа ргазша; &пјПег око кЈћЈе, 

ос1ак1е ргогЈта јак зујег \ 1а!огеп атопјјакоу зтгаП; рак сП- 
ћапје 1 &рапуапје 1је1еза, гпојшћ рг1јау!ћ по&и, сагара Ш 
кгра ба иб1ојепот рг1јау§1тот; Ирјсап гас1аћ рг1јауо& гић1ја 
ј осИје1а, и којјта уесјпа, ос1 ћарзепја, уес тјезесјта зрауаји;

I
1

Г
V

3.
з:

1 I 1) Оргозћ’ Воге ! 
а) Рорјеуке; оре(оуапја.:

|
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б!ага бЈаша па Јехајјгпа 8а пејбргабепјш 1 перго2габеп1Ш рокп- 
уасјша; ује1гоуј ос! 150 Пса; копаспо о1уагапје кПз1е пајшапје 
150 ри!:а сЈпеупо, ха ша1и Ш уеПки пихсЈи, за ос1по$П1Ш шисе- 
пјеш баНгапе...

Бо кП)1е је габкПташ бапс!ик 2а бтесе, Пех рок1орса, 
иујјек рип...

5о0а је ргерииа. 5у1 би 1е2ај1 пас1скап1. Сс1је сето бе бтје- 
б!Ш? 5(агјебта боПе, 2еп(пег, Мјетас, ујбок, коб(ипјау, епег- 
&1сшН сг(а Пса, Ир 12 кпштаПт^ рос!2ет1ја, бтјсб(а с!об1јаке. 
2ароујес1по таИпе гикот:

„бНбпиИ! бПбпии бе! Јо§ бе бИбпии!“
N3 рпсгп и бгесПт', 2а1осе1пс1 тгтЦаји, рпЈЈОУагаји, бИ- 

бкаји бе, а тпо&ј осЈПЈјаји, јег бе У1§е пе тоге.
Меп1 сЈосПјеП тјеб(о па та рг1спе, с!о бате кШ1е...
5оПа је уеПка око 20 т Ни^те, 9 т бтпе 1 ргеко 4 т 

У1$ока ба 6 ргогога. 1та паб ргеко 160. 2пас1 пеб(о уП>е ос14 т3 
ггака га буако&а, коПко је ргорјбапо и ^гоћи...



'
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1. ОогЈлс Јегко; 2. *;* Баујсо; 3. 4 Бг. Риппап; 4. I Ебке- 
хлдУл 1зак; 5. Баујс! Јобиа, хе1 ти; 6. + Ог. Сос1б1ет; 7. Еоп- 
§јп Ап1ип; 8. 1' ОеНс Х^ојјп; 9. Рајс1ј§а Каг1; 10. Вакјс Вгапко; 
11. ’!* От1ас1тас; 12.4 ОткасПпас; 13. 'Ј* Јеугејјп; 14. Јеап, Уо1кз- 
с1еи1бсИег \т. Вескегека; 15. т Магкоујс Вгапа; 16. Вигек- 
с17лја; 17. 4 Себка Каг1о; 18. Мјсо, Сј^агпп; 19. Ре1:гоу1с Вого; 
20. Ре1гоу1с МПап, ођисаг; 21. ВисП1ег пПасП^ I.; 22. ВпсП1ег 
т1асП II.; 23. 1* 1г §гире бигапј; 24. т \г §гире бигапј; 25. 4 Ја- 
коуас, ге1јегпјсаг; 26. Когјса НепеЦко; 27. т Уо1к$с1еи(:скег, 
ргоуока1ог; 28. Ктс§оујс ЦиПотЈг, ргоуока1ог; 29. 1' Вгапкоу1с, 
РгепбјеппИс $ис1а и Со1иИоуси; 30. 4 КокоИс кика; 31. МПтај- 
1оуЈс АпСе, 1пг.; 32. Уико\Нс Магко; 33. Век1с 1уап; 34. 4 51пка; 
35.—38. 4 ОсШогшсЈ орсЈпе бигапј; 39. ТосЈогЈса КасПуој; 40.
4 Јоуапоујс Раја; 41. Оипап Уе1јко; 42. 4 А§еп1 1Јргауе §гас!а; 
43. 4 Негезкоут, \;ос1а сјоп. опПасПпе; 44. Меб1:егоу1с; 45. 5те- 
Пегеуас; 46. УНа, бпајПег; 47. РапЈс Репса, роб1и2ке1ј и еп§1е- 
бкот Роб1ап$1уи; 48. СаНпај МПлајЈо; 49. НаПгЈ-ЈоуапоуЈс, §еп.; 
50. ТоПогоујс Р. Јо\чса; 51. Вгеско; 52. 2еп1пег, Мјетас, б!аг- , 
јебјпа бође; 53. Ргкг, ђНјетас, б!агјебта бође; 54. Саи§, N1- ! 
јетас, §обИошбаг \г А1екбапс1гоуе иНсе; 55. ?
56. Ре1гоу Ре1аг, боГег еп§1. Роб1апб1уа; 57. Об1о\Пс Ап1ип;
58. Ботшко Ргап, ргоГ.; 59. Рисе1ј А1ојг; 60. Н1ко1ајеу1с 
А1екбапс1аг, ђ&пк. сПг.; 61. К1тег Јоб1р; 62. Јак1с 5ге1еп; 63. 4 
Тгајкоујс МЈгоб1ау; 64. 4ЈеугејЈп 12 Реб1е, котип1б11бк1 роб1а- 
пЈк; 65. 4 А1оп Магко, асЈу. 12 Ре§1е; 66. МПобеуЈс; 67. Рап1с, 
1П2.; 68. 4 Кбш§ Виго; 69. Шс Магко, аПу.; 70. N10111 2огап;
71. 5р1г1б 51ођос1ап; 72. 4 Магјапоујс Ога§1, ђју. кот. робк; 73. 
Когас НП\о1а; 74—77. 1ас1ап (1о120\П)! 78. 4 Вогс1еу1С Ре1аг, с!о- 
таг еп§1. Роб1апб1\;а; 79. 4 5гсПс Уабо; 80. 5геј1с; 81—91. 5е- 
1јасј; 92. Котрапјб Вопб; 93. 4 Киб; 94. 4 Нагатта УШт; 95. 
Ко1иг 51та; 96. 4 Мјђа1јеу1с, ргоГ. 12 барса; 97. Ваг, Ро1јак;
98. Мапојктс 51еуа; 99. Оипс, се!кагбк1 гаПпПс; 100. Ијјетас 
Пе§а1ас; 101. ПЛјетас, рагИгап; 102—106. §гира Мабипса; 107. 
Ујс1го, Ро1јак; 108. 51ата1оу1с Ре1аг; 109. „Ргогокм 51ауко 
капоу; 110. Вогс1еу1с КаНојта; 111. беИег; 112. 4 КагПк, СеИ; 
113, Јегек, СеИ; 114. 4 РШро\Нс, бк тес!.; 115—117, 4 1г §гире 
бигапј; 118. Кгојаб, 12 Ргоутаје; 119. 4 РоПс1Јбк1 б1поуп1к; 
120. СуШо, ЈеугејГп; 121. Јапи1а, Ро1јак; 122. КгбИс, бе1п1бк1 
\;ојуоПа; 123. К1б М1Иај1о; 124. В1а§ојеу1с, аПу. 12 барса; 125. 
Бг. Раб1с; 126. 4 МШпоујс Рега, акас!. бПкаг; 127. Мапгош Ап- 
1опЈо, ЦаНјап; 128. Вгипо, ЦаНјап; 129. Коб1а, каре!ап гебпе 
р1оу1с1ђе; 130. Рекоујс, ђПј. \г §гире бигап1; 131. Ка1ко, те!а-

;
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1ас; 132. 1-огас \г 1псИје; 133. 01т11г1ЈеУ1С, &1иШ; 134. 1* ВгЈис, 
; ЈП2.; 135. I Магкоујс, §:о$1. \г 2етипа; 136. Регеко\чс, ргозјак; 

137. 01ауас1апоу1с Ма1е; 138. Ма^а&с, роНсЈјбкј стоушк; 139. 
Уо1кбс1еи1бс11ег; 140. ВигсЈеуЈс Виго; 141—152. ! ОЈткпјеујс, 
ргаупјк 12 Ја^осПпе 1 пје^оуа ^гира, ргУ1 12Уес1еп1 па б1ге1јапје; 
153—170. ! Рг\га рогагеуаска {Јгира Јеугеја; 171—185. 1* Е)ги&а 
рогагеуаска ^гира Је\те1а; 186. УЈб1с.

II бођи бе и1аг1 12 ПосЈпПса (Нг. 1); сЈебпо ос1 1Па2а рпспа 
ђг. II, га 8 обођа, а гђјјепо јћ је 12; и ки!и кНз1а ибгес! ргоби!е 
Гскисјпе (ђг. III); с!о пје бапсЈик га бтесе (ђг. IV); Нјеуо ос1 
и1з2а рпспа ђг. V, 1б1о 1ако га 8 обођа, а Јта 1ћ 10—12; Нјеуо, 
ра игсЗиг ј ргосе1по, и ођПки к!атГе, б\ге с!о кНзЈе, 1е2ајј VI, VII 
1 VIII, а и бгесПт оре! рп*спа 1ехаја IX, X 1 XI. Бо кгаја И.егаја 
XI јта б1о!&с (ђг. XII), а па пјети коГа ос! 10—12 ПГага га 
ркки \гос1и 1 је<3ап 1опс1с. 1г Го,е: 1оп<Нса бУ1 р!ји, а от, коЈ1та 
бе §асН, 1опс1С игопе и уос!и, а себГо 1 ргбГе, (За ^а па Гај паСЈп 
ореги 1 беђе ођтапи с!а р1ји 12 сЈб1о& 1опс1са. Ргес! б!о1с1сет 
ђага ргоби1е \гос1е... Вг. XIII, созак &с!је би пакпаПпо 12&га- 
с!јепе рпспе. Вг. XIV, с!о УгаГа, сЈујје капГе ркке уос1е ргетје- 
б1епе па поуо тјебГо.

N3 21(ЗоУ1та, буе паокоГо, па сауНта, роујебапј $и кариИ, 
бебјп, Гогђе, гауе21јај1, гиспјсј.

Ка(3 бат бе „шЗогто”, роуисеп и буоте киЗи, бтеГеп, 
као бе1јак и ба1опи ^обросЈе, игео бат с!а рготаГгат оупј 
сисЈпоуаП б\ије1, и коте си о!ба<За ј бат гЈујеН.

ОГргШке угН кгајеуа рпспе и бгесНп1, ба бГгора б\чје!П 
ро је<3па е1ек1пбпа гаги1]а ос! 12 бујје^а. РгобГог, осЈпобЛО 
1е2ајј ђг. VI сЈо ргогога ђг. 5, Зо је рпуНе&оуапа сеГугГ, гуапа 
„1ог<Зоуа’\ 0(3 ргогога ђг. 5 с!о бгесПпе, 12те<3ји ргогога ђг. 3 
ј ђг. 2, 1е2ај1 ђг. VII, 1е 1е2ај1 ђг. V, јга „ЈогЛоУбкШ”, пајђо1ја 
би тјебГа. № рпбп1 ђг. IX, и бгесНш 1б<:о би Гако уаХПа као 
(Зођга, објт сПје!оуа ргес! иЗагот, 1е ко<3 уо<Зе, па (Зоћуађ рго* 
таје 12 ргогога ђг. 1.

бјесЗес! па буоте тјеб1и, па 1У1С1 1е2аја ђг. VIII, рготаГгао 
бат уесегпјј ХјуоГ и 1о&оги. 1Ј ргобЗоги 12те<3ји 1е2аја VI 1 IX, 
и бкиртата, 1о#ога$1 бе гаг.^оуагаји 1 гађауЦаји ба „1ог<Зо- 

;та”, коЈ1 бјесЈе, 1е2е Ш биСе, Ш рак па пјјћоујт 1е2ај1та 
1а Нјеуој 1у1с1 ргјспе и бгесПт*, ћаШГиб4) ј^гаји кага<а Ш Заћа. 
тапјој тјеп, аН ђег кагаГа ј баћа, гаГоСепЈсј, гесјто: рго-

■г-
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4) 31а1пј јЈОбН.
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з1ф 5УЈје(, ргоуосИ упјеше и гаг&оуоги, 1зрос! бУЈјеИа, и рго- 
б!оги с!о коГе уос1е.

№к1 башј ЈН за сЈги^от „беси“ бе, гаргауо зе ргођјјаји 
кгог „иНсе’1, које 1уоге ргобГог јгтесЦи Јехаја. Мгкј би 
ј 1>НјесН...

2јта је. ЦисН би таИот и 1је1п1Ш осНјеНта, пек1 и ђј- 
је1от осПје1и ос! ђигеГа, 1зс2 бебјга, ба ђегеГот Ш сак з1атшт 
зезјгот; пекј, уа1јс1а ке1пеп, и сгпот зи кариГи 1 з кози1јот, 
која је пекас!а ћНа 1>јје1е ђоје; 1та јћ и гас!пот котђјпегопи; 
јта 1ћ и уојтској ипЈГогтЈ, као \ зеЈјака за уојпткот Ми- 
2от; геЦегпЈсага I 1о2аса, бкого бУ1 зи јг&игуаш, рг1јау1 1 
росЈегапЈ, за ЈакИта 1 ко1јепЈта рос1егап1та, а бГгаХпјЈсот 
која Гек з1о п1је §о1а: 12 рос1егапН1 И1аса 12У1ге пезГо, §Со ђ! 
тога1а ђШ козиЈја. 1та ЈИ 1 с1ођго осЈјеуепШ, $а гјтбкјт 
кариИта.

№ ргV1 ро^1ес1 оуош Гап1а$испот рпгоги то&ао бат 
пасј ирогес!епја зато и &отШ китрепрго1е1апја1а, ђезкис- 
1пка, пајђјесЈпЈје тазе, па с!пи 2Јуо1а, која зе зизгесе и уеН- 
кјт тогзкјт рпз1ашзита. АП кас! пе!ко гака§1је за 1е2аја II, 
икаге пи зе бНка (Јоб1ојпа Оап1е-оуо& „Рак1а“. Оезе! Ш Лта- 
паеб! зе!јака, гђјјепј јес1ап с1о с1ги&о°;а, бкого зу1 сисе, з ро- 
кг1уа21ша па ко1]епЈта Ш пј1та о^гпиИ, за зиђагот Ш за 
зајкасот па &1ауј, &1ауа ито1ап1И пекјт кграта, као с1а 1И 
2иђ ИоП; Иса 1зрасепа, НПјесЈа, озизепј, ргезаИпиИИ осији; и 
з1ађот бу1је11и 12^1ес1аПи као ауеИ, које зе пајгтјептпо 
се§и ро пјес!пта...

бкироуј зе гагНаге. Оп1, ко]1 зи зјесНН Ш 1е2аН, из1аји. 
1$рос1 1егаја 12у1асе зуоје коусе&е Ш \;оЈ1Нске бапс1ике, које 
зи 1и пазН, а зас!а 12&1ес1аји као с!ођго зпађс1јеуепе ,,зтосп1сеп. 
Зргетаји зе с!а уесегаји. То 1з1о се с!а исЈпе 1 ош, коЈ1 зас!а 
ИИаји па зуоја тјез!а.

бас1, с!ок о\и уесегауаји, тпо§1 „скаји уесегпје поуте”: 
зу1асе кози1ји, с!а рос1 е1ек1г1сшт $у1је11от ђјзси и$1... а пеШ 
уг§е уеНки пигсЈи...

Зе1јаа, тгасп! 1 и!исеш, перот1сп1 као Вис11нп1 к1ро\и, 
21\;е и зуот ки!и ос1уојеп1, гиге ргес1азе, гекао ћШ ђег $\и- 
језН, 2а1обп1 I ж гез1^п1гап1, као с1а 1И зе ш§1а пе Исе о\гај зуј- 
је( око пјП1, а па које $е пНко 1 пе оз\;гсе.

Оуа багепа §отПа 1 оуа бНка 2а1озИ §1ас1п1п §о1аса, и 
б\;ојој кот1спој Гап1азИспозИ, 1та зуој 12уог и 1оте, §1о би 
1јисН роИарзеп1 ро гаПпјата, па иНс1, па кирапји, 1 ос1уес1еп1 
како $и ћШ осЈјеуепЈ, а 1$1о 1ако 1 бе!јас1, роћуа!ап1 зи рг1-

5
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Икогп пјешабкјћ кахпепШ екбресПсЈја, §*с!је $и ко§а па§Н: и 
§е!и, кос! кисе, косЈ $ибјес!а, па пјхуј, I пе$1а1о јћ. МјебесЈта, 
ћег $аб!и§апја, 1и, иа с1абката, ргогећН 1 §1ас1т ргорас!аји, 
а рогосНсе 1ћ ос! га(уога с!о га!уога, ос! 1о&ога с!о 1о&ога (гаге, 
с!ок јћ пе ргопасЈји...

Око 8 $аИ к!јибаг о(уага уга(а* 1 \исе:
„Вгојпо б(аије?”
„Вгојио б(апје 161” — ос!§;оуага б1агје$та $оће.
1Ј 9 баИ је брауапје. 5\и $е бргетаји. Кагто(ауаји гауех- 

Зјаје, ргобИги сећас!; тпо^ 1ћ кг1§от Ш ћехоћгјгпо 1б1геби... 
(РгосебИ, рп^оуоп, рбо\гка... РгабЈпа $е ујсИ па бУЈјеИи 1 
ОбјеИ и погс1гуата...

Бок $ат бе 1 бат бргетао <1а 1е§пет, поуе ргерјгке 1 
рпхоп ргју1асе рахпји. *\?а кгајјта ргерјги $е 2ћо& $1ате: 
пеШо 1та тпо&о, пе!ко та1о, пе!ко пета п!§1а, а пе!ко бе 
рото&ао на гасип бибјесЈа. Рбоуке, рп§;оуоп, па§;ос!ће. 5а<1 $е 
рге\тсе б1ата: оре! $е објеИ игсН&пи(а ргазјпа. Јо$ јесЗпот 
$е гес1јаји ргерјгке гћо^ рго$1ога. №1ко је игигрШао 1ис1је^ 
рго$1ога. Ргерјгке 12а21Уаји т!егуепс1ји би$јес1а, којј би и 
(исфт б!исајеу1та гедоуИо ргауесЗт 1 б1агје§1пе боће. Оу1 $е 
брогоуј гјебауаји тјегепјет $ра&от...

ОгћПјпоб! 1 петјпоупоб! оуПг буаћја икага т1 бе 1ек 
кабпце, кас! бат $е 1 бат па$ао и пјјћоуот У1ги... №<НСкат 
па ргјспата, као багсћпе и киИјј, па 30—35 ст 21уо1по§; рго- 
б(ога, Пак1е 1 1егаја га брауапје, тогаЈо $е Је2аИ јбрги^епо.. . 
№&е $е П1је$и то&1е бкирШ, јег рго$1ога п!је ћПо. 1Ј посј, 
и зпи, ако Ш пе1ко бкир1о по&е, исЈапо ћ1 бибјеПа и бЈађте, 
а оп ћ! ћЦебап ос!§;оуог10 1акИта... 01иПа јасН 1 Ића оћја- 
бпјауапја. Ако бе брауа јбргигепо, како је јесПпо то&исе, 
по&е гећи... а брауајиа 1бргигепо, игајатпо бе и<Нбе гас1аћ 
бибјесЈа. Ако $е окгепе с1а $е сНбе $1оћос1тје, окгепе 1ес1а $и- 
бје<3и, аН 1ас1а $е Нсет пас1е 12а 1ес1а с!ги&о& бибјеПа, 1е &а гдасН 
ује!аг коЈ1 ЈбрибИ... Ш гасЈаћ Ш ује!аг!...

Мпо§;1 јоб 1ипјаји, (гагесј &с!је ћ! $е $тје$НН. I ки(еу|, 
1* Ј$рос1 рп^пј, ^сЈје пета бапПика; ки( ћг. XIII, §;<3је пета 
рпбпе, 1* бгесНпе $и 2аиге1е. Оујје 1гесте брауаји оПјеуепЈ, 
ос1 којјћ тпо&ј тје$есјта п1је$и рге$у1абШ гић1је.

„51гр1*1е $е, $и!га, га којј с1ап, ћШ се тје$1а га $уе!“ — 
итјгије $1агјеб1*па боће.

ВШ се ргогјуапја, осЈуосЈепја па б!ге1јапје 1 $1ге1јапја, ра 
се тје$1а ћШ!

!
I
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Како $е пекј ри$1аји па $1о5ос1и, ос1уајаји га б1хе1јапје 
Ш $(гс1јаји, пјјћоуа шје$1а гаигјтаји опј, којј па ј$1а јтаји 
ргауо — ро гес1и, како је 1ко с!о$ао: опј па рпспата $е рге- 
шје§(аји па 1$рга2пјепа 1зо1ја тјеб!а, а от $а росЈа изкаси 
па рпспе; хаигјтаји 1$рга2пјепа. ОсИ:оуап1 је рппар, с!а па 
1зо1ја тје$1а ппаји ргауо опј, којј $и с!и1је и 1о&оги, аН ли' 

.81110 уЈс1јаП с!а и „ЈогсЈоуе” и$каси оп1, ко\\ $и ро$Нје па$ 
с1о$Н, Ш сјт 1зј с!о$Н; рг1је тпо&Ш кој! тјезесјта секаји... 
Мје$1:а с!ос1је1јије $1агје$та $о1зе. То је пје&оуо сНбкгесЈопо 
ргауо... Рго1е$1а, рп&оуога I ођја$пјауапја пета...

2Пта је. Ргогог 1зг. 1, гћо^ $тгас!а кНз1е, сЈапји 1 по(5и је 
о(уогеп. Ко#ога$1 §Јас1ш’, 12тисепј, 5о1е$1ј1\'ј, пеос!јеуеп1, ћег 
рокпуаса, $кир1јеп1 и к1ирко 1и — „брауаји.”

Кас1 је 1о&ог о$поуап НПо је ргеко 30 с1г2аупП1 рокпуаса. 
5е1јас1 1 оп1 којј $и $е 1ас1а 1и па§Н, ПоНШ $и ро јесЈап. АП 
кас1 $и ка$п1је пекојј с!оћШ $уоје, Пггаупе п1је$и угаин, пе#о 
ЈП гаПг^аП. I 1ако је НПо „1о^с^ОVа,, I јо$ пекоНс1па, кој! $и 
рогес! бУО&а рокпуаса 1 ја$1ика 1таН 1 с1г2ауп1. Бок $и тпо^р 
ос! 2Јте, и пебапјсј, суоко!аН гиШта, оп1 $и ЈтаП I <ја рго$1ги 
1 с1а $е рокпји!... 0п1 $и ћШ, и гак1опи, а 0У1 1броП о!уо- 
гепа ргогога...

Ја $ат 1тао бУОЈи кађапјси КготН1, која т1 је ћПа 1 с!и- 
$ек 1 рокпуас ...

1^е&пет. О брауапји П1 рот1бИ! 5 јес!пе б!гапе, $а ргогога 
ћг. 1 1лје те 21’та, а $ Нги&е $1гапе бтгас! 12 кП>1е... А Ггек- 
уепсјје га та!и 1 ро који уеНки пигПи, ти!ес1 пјепи $ас1г2ти, 
Ј2а21уаји &ас!о$1 По роугасапја... 5кир1т $е и к1ирко 1 ро- 
кгјјет &1а\ш ... 1Ј поа пе!ко габ1еп]е, пе!ко ћо1по игПаћпе, 
пе!ко бапја... N3 рпспата, 12тес1и роПје&апШ, ројесНт бјеПе 
Ш сисе, ко1јепа гиката оћијггПјепШ Ш б резптата 1брос1 VI- 
Пса ... Се$1о о!кг1\гат §1ауи... ТЈухјек би 1и ... 1та Ш јо$ 
\Н$е... № то&и с!а брауаји... Сте иИбак пасЈ&гоћтћ бро- 
.тепПса...

Би&а је ће$апа пос. N4 тој бибјес! пе брауа. 1Јр11ат §а:
„1та1е Н ба!?”
„№тат. ВШ се 1п $а1а“.
„Како 2па1е?’,
,,Ро к1ћН,,>
„Како ро — МћН?”
„Око ро1а пос1 сЈо1аге пајтапје, око 3 $а!а пају1§еИ.
Мпо21 које пезатса тис1, јес!уа Посекаји буИапје. Оћ1асе 

бе песијпо. 1рак, ако пе1ко 1о гараг!, ћип! бе. № $Ш1Је бе
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пагиЗауаМ Ш1г и $ођ1 Јок к1јисаг пе о!уог1 уга!а с!а 1)1 уг§Пу 
пи2с1и 1 ишЈуаИ $е. Кабпјје баш гагишјео бшјбао оуе б!го&оби. 
Мпо&1, коЈ1 С1је1е по<л П1је$и брауаП, уа!ј<ја 1ек и гоги ибпи. 
Нишапо је пе пагибауаи 1ш бап. А ош, којј би С1је1и пос рго- 
\*еИ па Рго1ш$1оуот 1ехаји? Могаји ЈгПгхаИ с!о кгаја!

№рокоп, и 6 баН, к1јисаг сН^пе геги, о1уог1 уга!а!
,|1)б1ајапје!п
Ш пе каге пј$1а, пе^о о1уог1 уга!а.
Опј, кој1 $и бе бјаНН кос! уга!а, ^игајиа бе оИјигШ ђј,. 

с!а 1)ис1и рг\Н и пигшки Ш па иш1уапји.
1Ј $о1)1 1ша кИ)1а, аП ро брогагиши, објш га ша1и пигсШ, 

опа бе пе иро1ге1)1ја\га: уеНка пигсЈа уг$1 бе кас! к1јисаг оЈлгага 
и ји!го 1 рпје гиска. 1ги2е1ак слпе ИегоИгЈгпЈ, Ш коЈ1 гИИјп 
пе то&и Пгикс1је.

1Ј $оШ, па бУЈш 1егај1ша, ођ1асе $е Ш ишо1ауаји јоб 1ор1с 
пергоггасепе рокг1Уасе, $1аги Ш ба ја$1:ис1та Ш буој^т рг- 
пјата... Мпое1 кгаПотЈсе 1б1геби рокгјуаб 1 га пекоПко Ш1- 
пии 1е2ај1 би „игес1ет’\ 5\Н бе $1е§пи ргес! уга!а пигпПса, ко- 
јЈП 1ша $сб1, 1 и кираопе, којШ 1ша с!ујје, <Ја бе игтји 1брос1 
рокуагепјћ сјје\ч 1и$еуа, и 1окуата уо<Је, бте1ајисј јес1п1 <Јги~ 
§Нта 1 куа$ес1 $е. 5е1јаа $е ит1уа]и $а та1о уо<Је па сПапи Ш 
токгјт ргбИта:

„бато та1о ос! <Ја рокуабт!...”
Ођпби бе рг1јау1т гирсет, ^ипјот Ш ат 5По.
Вео&гас1аш, „1огс1оу1“, Ш коЈ1* $и иПуаНП уеги $а б\гојЈшау 

јтаји барипа, гиспПс, се!к1си га гиПе. Уеота тпо&о га(:осе- 
шка 1о&а петаји.

Бок $е 1о&огаб1 ргагпе и пигпјсппа, &с1е је и\чјек ргауа 
пауа1а, 1 ипнуаји, Пегигп1, пјЈП се!уог1са, и боШ о!;уоге јо$- 
јесЈап ргогог: Пуојјса робкгоре 1 јако роугбпо, &<Јје $е У1сП, 
ЈброП 1е2аја гпкаПа, роте(и боПи 1 Попеби уо<Ји, а Пуојјса 12- 
побе к!П1и, Јбргагпе је 1 ор1акпи, 1е 1гпобе багкЈик о<Ј бтеба. 
5\'е оуо $е оПау1ја и угетепи о<Ј 20—30 ттШа.

0\го $е <Јегигб1уо угб! аи1:ота(бкЈ, ро гес!и, сеИгј $уакј Пап. 
Мпо&1 $е о<Ј (о#а о(кире рогајот ргоје.

„1Јпи1га!‘4 — оротјпје 1 &ош к1јисаг.
Оги&е боПе <Јо1аге па гесЈ.
5а<Ј, 1ко 1та, сЈогискије. 1бН ргјгогј као бтос. 1гу1асе $е- 

„бтост'се“ 1 пашги је1а. Јес1е $е 1еспо 1 оИПа(:о. Иајргтје коска 
несега, а 1 &Ш1јај уос!е, као арегШу.

Тек <Јги#о јиИо то& По1а$ка, јасе Ш1 ргМаб1 рагпји пг- 
§Јо уг!о гпабајпо, а 1о је: Како је 1ко иб!ајао, $е1јак, гасЈпПч,.



29

пегпаНса I Јп1е1ек1иа1ас, као ргуи ро(геђи с!апа јзрпбао Ш Зго 
је (е посј бапјао. РобНје сЈогиска па$1а1о ђј ипакгбпо рНапје: *

„Кас1оЈ1са, с1ај бапоупПс!”
„СсЈје је бапоупПс?”
5у1, ћег гагНке, ујегији и бпоуе, и бис1ђ1пи, 1е и 5апоушки, 

ро агћиспот гес!и, и*аге 1итас I хпасепје опоте §{о $и бапјаП. 
Оуа тогаЈпа ђјјес1а &отПе кабпјје је с!а1а ро\'ос!а с!а јој и па- 
51т габргауата па „1Јшуег2П:е1:и” робуе^то рагпји. (^кИ ро- 
,^1ау1је: О бис11)1п1.5)

5ођот, и б1оћос!шт рго$1:ог1та, ројесНпсЈ $е „беси”. №кј 
хаб1апи 1 &1ес1аји опе, кој! јес!и... То би &1ас1т. . 1\Пко 111- 
б(п пе с!а... Ргуј ри1 оуош рпгоги шјебат ргЈс!ауао у..ипо$и, 
аП кабтје те с!ојтј 1 игеге пП $е и ратсепје. Као кас! ^.1ас1па 
рабсас!, бата Ш и соропта, габ1:апи ргеП тебагпјсот, ^с!је 
јта Нгапе, &с!је бе јес1е, ра паси1ешћ ибјји ротЈјјуо ^1ес1аји 
1 секаји табис1 герот, (ако Ш 1 &1ас1т 2а1:осеп1С1 габ!:ајаП I* 
§;1ес1аИ...

„б*о (и &1ес1а1:е, као с!а шкасЈа шјеб^е У1с1јеН соујека 
Иа јес!е?!...

„Оађоте!” — роу1ас1ије јесЈап б рипјт ибНта.
Г^екојј, уа!јс1а бис11Ј1У1Ј1, пе гаи$1ауе бе, пе&о иброге ћосћ 

пје — 1 &1ес1аји...
РобНје сЈогиска, уга^а бе о*уоге 1 121а21 екјра с1$1:аса, рос! 

^осЈбСуот иске^ја + Когаса. 2ас1а1:ак 1т је с!а ос1б1е пигпПсе, 
итјуаопе, ћос1пЈк 1 к с1. Себ1о бе угасаји ба котас1от кгића Ш 
ргоје. 2а оуај робао јта ја&те, аП 0У1б1 ос1 к1јибага ко&а 1 
коПко се 1ћ с!а игте. N. рг. к1јисаг сШа МПап је 1тао буоје 
б1а1пе 1 ргеко пјШ бе пјје то^1о. Оп је гесЈоуЦо па^гасНуао 
оуај гаП. К1јисаг ка1а, пјје 1тао буоје осШгатке, аП је и па- 
^гасИуапји ћ1о гаћогауап. 1б1о (гко 1 к1јисаг Оћгас!, ко]1 
је пекоНко тје$ес1 гатјепјјуао. Уа1ја1о је гаЈгагШ,- се$1о ће2 
ибрјећа...

Јес1ап сЈегигп! пе$1о га^пт ос1 к1јисага, Ш1$Нт сЈићгоутк. 
ОП^оуоп ти:

Оуо је Киса бтгН!
РптјеНт котебапје 1 јигпјауи к и1аги. 51е(:е $е таћот

пПасП. I
„бШ је?с<
„Ообао је катјоп б кгићотсс.

5) В№ се б*атрапо и розећпој кпјјгј.
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^јјћ с!е$е(опса \гл(\иу 1е \т. (1уогВ(а и паб ћосЈпПс иаоас

I га о\*ај гас! кос! ирисепЈћ је 1л1о 1П(:егеба. Ос1 с1уогЈб1а 
с1о ћсЗбпЈка $е јбирао кгић, о1к1пи1о котас!, а кас! је \п\а 
ргоја, ро$ао је 1ло 1 1ак§1 1 ипобшр: кгајеш ос1 ргојјпе „р1о- 
се” ђШ би рге1от1јеп1, а скау1 сИје1оу1 коге ос1пебе1п. То бе 
зуеШо ргиуогеп1с1та, кој! 1)1 <1ођШ 1бирап1 кгић Ш ргоји 
ћех коге. Кас! ћ1 по$ас1 ргеугбШ тјеги, с1оћШ Ш ћаИпа.

Ос1 400 §г. ргор1бапе коНапе кгића Ш ргоје, к!јисаг1 ћЈ 
оскојШ „гегегуи”: роћећке коНсте га пакпасЈпе оћгоке опј- 
та кој! гас1е 1 га пергес1уШепе $1исајеуе. Оуе ос1уојепе коП- 
апе 1§1е $и па б!е1и ргорјбапо^ оћгока ргНуогешата. Ос1 
400 §г., коНко 1т ргјрас!а, рптаН ћ1 200—250 &г.

N0, 12 огтапа и ћосЈшки, У1бе ри!а ћ1 пе8(а1о тпоЈЈО 
кгића. Рг\’1 ри1 кас1 бе оуо ргоби1о, пеб!а1о ]е 80 к&. кгића.

„Тко је оћш огтап?”
„Како би о!уогШ огтап?”
2па1о $е, аН ипа!ос ћо1е$и пабе^а бУ1Је(:а, с!а 1ако рго- 

каге, п1је пп рогпа1о с!а је Нко „сјпкоуао”. ВПо је 1 ћаМпа. 
АН ћаПпе $и бе бпобПе 1ак$е пе&о &1а<1 Опо 80 к&. сИ§Н би 
па бтг1 о$ис1еп1 12 (:г1паеб11се, боће с!о паз. ВПо је пе&ос!о- 
\'апја бШћ:

„Оп1 се па паб бујји Па пауики пебгеси!”
Ос1 ро!а 10 Ш 10 $аМ оћ1бпо би робје(:е &е$1аро\'аса.
Опо ргуо ји1го, ро бр1бки $и ЈгахШ пеке рпЧуогешке.
„Мјеби оусЈе!”
Тга21<е осЈаупа б(:ге1јапе 1 пеке риб(:епе!
Око 10 баМ о!уоге бе уга!а. Ши к1јисаг 1 з(:агје§1па бо!)е 

ба по$ас1та кгића. ОЈјеП $е кгић. Мпо&1 би- &а ос1таћ ројеП... 
8ас1 бекаји биггабпјј оћгок...

Бо гиска \ робНје гиска 1*&га $е $аћа Ш кага(:а... 1»га 
>е га с^аге1е Ш $есег. баћоУбке ^ге, По$1а икибпо, ЈггасПП 
>и башј рпсуогепјсј. 1$(о (ако, рогес! ГаћгЈскЈћ кага!а, ћПо 
је иекоНко ЦЈага кага!а, које $и ргк\;огеп1С1 јггасНН, аП уг1о 
рппнпуио. 1ша \ \%га „тјса" 1 „Соујесе, ие 1јиН бе“!

1Ј 1о§оги $и ћПе 1о1епгапе каг!е, ио кпј&е 1 по\чпе пај- 
$(го2е гаћгапјеие. Тгсћа1о бе отШ ос1 &е$1ароуаса, којј Ш 
ЈброЈја сЈоЈагШ, јег, стт ћ1 уШјеН каг!е, роћЈерпо ћј јћ га!га- 
/Л\\, \ тога1о $е <ЈаМ.

1Ј 12 баМ, се$1о тпо&о кабпјје, с1о1аг10 је катЈоп $а 
каи!ата је!а. 1г па$е боће $и осПагШ ро кап!е. 1 га оуај робао 
иујјек је ћПо 21уо гаигјтапје: тпо&1 $и, тпо^о рпје’12 $аМ

' кгић.I *
»I

I
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ћШ па га2*, па ргјспаша 1?рос! ргогога, с1а 12 с1а1ека сији 
рогпа!о 1и1јепје капиопа, с1а зе ргеђасе па и1агпа уга!а, како 
ђј ђШ рт. 2а пјјша, као кас! бе пађасј катепош и §о1 и- 
ђјпјак, ра §о1иђоУ1 ос!1е1е, 1ако 1з1 бе ба бујји бЈгапа гаСобе- 
пјС1 б1е!Ш па и1аг. N0, себ!о, као ргекођгојпј, тпо&1 Ш ђШ 
ос11)1Јеп1. Ођјспо Ш је ШагНо 12. Кап1е је!а ђ1 бе гагпобНе 
ро $рга1оуЈта, а га рпгетпе га!уоге и па§ ћос!шк. Кап1е 
би тоПегпе 1 с1и§о с1гге'1орНпи. 1п1егеб пекШ је ђ1о с!а 121с1и, 
ћаг га опо кга!ко \т1јете, На уЈсЈе пеко&а, а 1 На пе§1о с!ос1аји 
Ш рпте, и&1аупот С1§:аге1а. КапаН би га оуо рОб!ојаН.

№јт1егезап1тја Нспо$1 и пабој бо51 Шо је „Ргогок’* 
31ауко 1уапоу, гуаш' I „МесПит,\ №коп 1оа1е1е 1 патјгепја 
ро1геђе геккЈса, гесЈоуИо Ш 1*$рос1 рпспе ЈгуасНо бУој уој- 
пјскј бапс1иб1С 1 бтјебИо §:а па буој 1егај. ТаНа, пе ођагјгис! 
бе па шко§а, јгуикао ђ1 буоје осајпо табпе 1 1б1гобепе каг!е, 
ј игео На патјгије 1 ро!геђе Нибе. Ва Н је б!о бапјао Ш пјје, 
„сНапје” 12 'кага!а ђНо ти је б!о по га ујегшке ји1агпја 
тоН1уа. I као ћапкап и б1аг1п1 па 1гг1б1и, оп је иУ1Јек 51о 
112 буој „ђапк”. Миб1епје ђ1 рпсЈоЈагНе, ОбоћНо поуо (ЈобН. 
КаН бе па 1гг1б1е ђас1 поу рго1гуос1, као гек1ати, 1бробе1ка 
бе Наје ђебр1а!по. Тако 1 „сНапје” 12 кага!а. 1пасе Науао ши 
је коИко је 1ко 1тао, а ђПо је 1 изкгасјуапја „с1по(1ејб1уо- 
уаија” па ујегебци. Оп је ђ1о ђг1јаС. 1гросе1ка рпуПе&оуап, 
а ка<1 зе ројауПа копкигепсјја, као ргау1 тајб!ог, иб1ајао је 
ргоИу пас!поћг1а. Гтао је з!а1пе тиб!епје, а р!аса11 зи геупо- 
зпо, ако је ђПо раке!а. I уосНо је габипа с1а пе ђиНе гађо- 
гаушћ. N0, „Ргогок” је ђ1уао росазсеп 1 ро21У1та и с!ги§е 
зође, п. рг. кос! „Ргатазипа” (1аоса), 1 1о и с1уоб1гикот зуој- 
з1уи: ђг1јаса 1 „МесНшпа”. РгоГезоп, акас1етбк1 12ођга2еп1 
б1ођос1пјћ ргоГезЈја, 1гагШ зи „сНапје” 12 кага!а... Угасао 
зе б У1сНЈ1у1т гпакоујта гас1оуо1јпе с!агег1Ј1УОзи Нићоупе 
еН1е цагосЈа... АП ,.Ргогок“ је и зуојз!уи Р^ага 1 с!ођга 
ашо. КаН зи Ои*1бОУС1 1 зеозк1 §1ауап ђШ ^озН Кисе зтгИ, 
с!о1а21о је рип као Зу. КЧко1а. Оауао је &1ас1тта.

АН т1егезап1поз1 оуо&а соујека роИсе 12 гаг1о&а пје§ОУа 
ћарзепја '\ копПпааје и 1о"ог. Оп је зеђе бта1гао, 1 рг1- 
«ос1по ђег гаокгигауапја зе 1бИсао као ћогр соујек, „Рго- 
гок”, кој1 с!аје зуоје ргауогуеке 1ек ро паНаћписи, каН бе 
и21У1 и бУ1Је! Нићоуа, Ш као и сЈгеупој 1тс1Јас1Ј1, и \Пзе с!и- 
ћоупе бГеге, с1ок ти опо Нос1е 1 роз!апе „МесНити.

I оп зе ђаут рНапјЈта га!а, аН пе као бОС1о1о§, 12УОсНта 
ГПогоПје ћЈзГопје, Ш та1епјаНз1Шко& &1ес1апја па 2ђигап]а
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и $У1Је1и, ЈН као та1о&гас1апбк1 расјПб!, пе&о као хпа1ас буоје, 
ргауе угб(:е, кој! \чсИ, уа1јс!а $ат, иггоке га(и, а с!об1јес1по 
\'1сН 1 пас1П На &а окопба 1 УгаП г1аП1о сЈођа боујебапб(:уи, 
како §а Оу1с1 1 \Пг&П орјеуабе, а Кап!: па^оујебП. 2а пје§а 
је га(: сис1о Ногје, кагпа ђогја, а 12У1ге о1ис1а, §1:о је гепПја 
озЈготабПа та^пе(:от, јег би јој 12 и1гоће 12УасНН буо &уо2с1е 
1 рге1уопН &а и'бтг(:опо5па огигја. СуогсЈе 1геђа угаПП гет- 
1јј, с!а јој бе иброб!ауј га\'по1ега, пјеп та^пек..

„Ргогок” бе Пак1е р1бтепо оНгаПо па пјетаско^ Сиуег- 
пега 5гН1је, Ј21о21Уб1 ти буоје исепје 1 рописНубЈ бе, с1а &а 
НШег рогоуе 1 гаугб1 га(: и буоји копзС, 1 (о пје&оу1т ро- 
бге1б1\гот ђогје^ соуека. АН осЈтаћ!

Како Сиуегпег бгђјје, Ш п!је ујегоуао и буојб^уа ђогјПт 
1јиПЈ, Ш ти тје ђПо јабпо како га1 сис1о 1 кагпа ђогја с1о1аг1 
и уеги ба та^пе1от об1готабепот гепПјот, Ш јег је „Рго- 
гок’’ 2ађога\чо Па па\'ес!е како бе 12Уас1епо геЦего, Игот, 
тап^ап, кобПго, ђакаг угасаји и и!гођи 2ет1ј1пи, п!је ос1&о- 
уопо. „Ргогок” бе пјје ођебђгађгјо, бУ]је$1ап сЈођге б(:уаг1, 
р’1$ао је јоб јесЈпот, ра јоб... В10 је иИарзеп, (:е пакоп с!\'а- 
Пебе(:ак Папа ђогаука и Себ1арои и Кга1ја А1екбапс1га иНс1, 
оротепи!: 1 об1ођос1еп. АН ако зи буађе 1угПе &1ауе, ш оп 
п!је га ђасапје. Р1бао је јо§, 1 јо§... (ЈИуаПбе §а 1 бтебПзе и 
1о&ог па Вапј1с1. 1\Те то&ау§1 бе бпасј ргес! оуакоујт пегаги- 
тјјеуапјет 1 12 1о&ога је р1бао... Ба Н је р1бта роз1ао 1 с!а 
П зи бП§;1а с!о паб1о\'п1ка, п1је \'а2по. В10 је (и с!а пе зте(:а...

ЈесЈпот, каП бе ЈзрипјауаНи каг(:оп1 га каг(:о(:еки, буак1 
је ргПуогешк тогао пауебП буоје ^епегаНје. „Ргогок” је 
пауео као буоје 2ап1тапје — 12итП:е1ј!

„Какау 12итке1ј? Т1 $1 ђг1са!”
„12итП:е1ј поуо& Пра аегор1апа!... ”
Ргерјгка. 2асНгк1уапја. АН „Ргого'к” шкоте пе озђаје 

с1и2ап. Као оПаре1а ризка, ^о1оу, ђгНка јегПса, згесНт с1ога- 
б!ао. ОсШкоуао бе бУОЈ1т ргегјгот, 1бтјеИ1уапјет 1 ота1оуа- 
гауапјет кпр&а, гпапобП 1 гпапја 12 кпр&а сгр1јеп1И... Бг- 
2ао је с1о зуојб(:уа „Ргогока”... Кас! бе и с1уогап1 пас1озс 
тпо&о „ИегеИсага”, ргауопјек ђј 12Г1сао:

„Оуо « каг(:е каги”.
Оргегп1Је ос! Пгеупе 5уђП1е:в) 1ђ1б, гесНђјб...7).

в) Ргогобјса, бЈИШпзке кпјј^е: Ргогобке кпјЈ&е с!ауп1пе.
7) №13, гесИМз, пип^иа репђхз ш ћеНо: 1сј бе§, угаНбез зе, пебеб и 

га1и итгјјеђ. ОЈих тапјет хагеха јга пјеб1 гесИћ>1з \ роз1ау1јапјет »га 
пје« папдиат, Јођјја зе оћтиН зтЈзао: 1сј беб, угаН! зе пебеб, и

1

*.
га(и

1
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5ас1, како је, 1ако је: Сиуегпег 5г1з1је 
з(:\/а 1зо2је& соујека; ,НШег &а шје рохуао с!а’ за* Лје^оуош 
ротос1 с1окопса га1 и зуоји ког1$( 1 — Мјетаска је '12.%и-

Кпујсе ргНуогешка ћПе $и пајгагпоугбпце: бресШспе | 
бикјектте. КотипЈбИ, роПсЈјбкЈ и(:угс1епј Ш павјесЈеш, ћШ 

с!суе1 ос! с1ебе1 $1исајеуа капсПсИи бтгИ. ВПо је ћарбе- 
цјка као игес1п1сј „ОЗЈзапо^ је2а“, Пег бресјПспе кпујсе. ВПо 
је ћарбешка хПод пјјћоуе сЈгхаупе б1их5е, 1 ако шје јхгаупо 
1ап«Нга1а Ијетаски 1 пјепе јп(.егебе, као па рг. Јакјс \г Ргебб- 
П1го-а. ВПо јс $1ибаса тогетшћ гасНобГапхса, као ^епегаЈ 
НасШ-ЈоуапоуЈс, коЈ1 јел об1о1зос!еп, Пок би га 1$Ш кгјујси 
тпо§Ј б1ге1јапј, рптјепсе Копбтј Пги^оуј, а оп јоб с!и^о 
хасЈггап. 51ге1ја!о бе је ха габрасауапје 1 бкапје 1е(ака, као 
с!ги^оуе Вађјса, а оп П1 бат ргегјујео. ВПо је кгииса 2Н0# 
усге ба битот Ш рпзПпо^ сЈауапја Пгапе сеГтата Ш рагП' 
хапјта, а 1о би и§1аупот ИШ бе!јасј. ВПо је патјебГетка, 
Потага, роб1иипПса 1 боГега роб1ап$1ауа 1' пабЈИ гштб1агб(:ау0 
ВПо П1 је 2Но& ргора&апсЈе, гибоГПбГуа, ап^ЈоГПзГуа, ргграс 
шка котипЈбНскЈИ аксЈопЈИ $кир1па, Ш коЈ1 $и као Гако1 
ргокахапј; 2Н0& ргопас!епо& огихја Ш тип1С1Је; гасПо-$1ашс 
арагаГа; гНо§ роППске рг1рас1побП и ргоб1обП 'као I Ога§[1 
Магјапо\чс, И1убј котип1бПск1 ро$1апЈк, а уа1 јс!а \ ја; хИо§ 
рг1Иа\Нјапја ргоризГшса 21с1оу1та, као РЈтег 1 сагјпјк ВакЈс; 
2Н0& зуегса Ш јесЈпобГаупе пгИзуке 21уоГп1И пат1ГЛ1са, као 
ВаЈис; гНо& кироујпе- уојпЈскПт $(уаг1, као 1* Магко\чс; 2Н0& 
рго1ипјета&ко& га$ро1о2епја Ш с!је1оуапја; га кг1јитСагепјс 
\/0.1и1е 1 ргеИасЈуапја Шоузко^ карИа1а, сгпоћеггјапзГуа, уехе 
за сеППсЈта кас! $и ИШ Ш $е т!б1По с!а $и пергјја1с1ј1 КЧје- 
таса 1 (:. с1. ВПо је ј кпт1па1аса 1 Јеугсја. ЈеПап је Нт 2И05 
пајо&аушјее /ЈосЈпа: РописПо $е Ш бе рппио На пеке 2Шоукс 
ргеИасЈ ргско Оипауа, а кас! $и ти с!отје1е коубе&е, ргока*- 
гао јИ је ссезГароусЈта. Оп је оГбјесИо пекоНко тјезеа, 2Н0& 
пејазпе зиПИЈпе 1 коусе^а 1 пјЈИоуе бас!г21пе, га који $и зе 
КЧјетсЈ 1п1егеб1гаП...

. Оок $е јесЈап сНо оуе §отПе уес ргеГуопо, а сЈги^г. $е сНо 
ргеГуагао и Ијузе 1јис1е, си!о зе, с!а $е и Кис1 зтгН роја\чо 
рје^аУ1 НГиб... 2ау1ас1а орсе гаргерабсепје, јег зи тпо§1 га1- 
П1С1 12 ргуо^ зујеГбко^ гаГа гпаН бГо 1о 2пас1.

себ итпјеН. (Ј оуоте зе забгојј зЈИЧЈпбЈуо, (1уобш1з1епоГ. Оуа зе гебепка 
пајујбе иро1геН,јауа и ргаутт роз1оуЈта 1 паисј, као рптјег како јеЈап 
гагсг тјјепја зтјзао ј засЈггЈпи ргаупод роз!а.

$и и

!

I 3
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ЈесЈпе уесеп ип1§Н зи и $ођи јес!ап згрзкј Нјеспјк (Ог. 
Оег1с?) 1 1* Бг. СокЈбСет. Ргу1 об!оУ1 &отНи:

„Вгасо, бтг1па орабпоб! га бУе паб је 1и, перобгес!па! 
М11га1јег је бггазап, аи буак! кигбит пе ро&осН... Ос1 ијесЈа 
уабке бкого је $уак1 б1исај бтг1опобаи... Оуо је бкаЗпа ђо- 
1ез1; 121бкије пје&и, који тј, &с!је бе па1а21то, ш и гато 
с!ођа, пе тогето јтаи... 1\ета Цекоуа...”

т Ог. СоШ$1е1п је 1тргоУ12Јгао уг!о ибрјебпо ргедауапје 
о ^епе21, гагуоји, Нјесепји, орабпозНта ј ро$1јесНсата оуе 
роба$и.

„№тато бегита, аН и пата је јес11п1 браз: јесНпа рго- 
ГПакика је ипЈзГауапје иггоспПса Но1ебИ, 1б1ге1з1јјуапје уазкј... 
и оуој розази уеИкЈ је тогГаЖе!:, Гако с!а, и ргШката и ко- 
јјта 21У1то, б\ч 1)1 ро(11е&Н. 1\е1ка $е) б\ч капе бУОЈШ иођгса- 
јеп1ћ пПбП, Иарпја 1 паПа, као 12га\-*по орабпе ро гкоГ, а Го 
је: с1а бе 1о&ог пе се газрибГШ гћо& уазака; пека пНко пе 
т1бН с!а је оуо Но2Ја уо1ја 1 бато ако ти је бис1епо с1а се 
итпјеи ос! уа$ке! Вогја Уо1ја 1 1Јбис1 оубје петаји пШакоуа 
роб1а, пе^о јесНпо пП, 6а иШјато иггоспПсе оус бГгаћоуке 
ђоЗебШ'1

1бса бПиас1Ја као га уг1]ете геуо1иаје и Ки$1]1: Сепј1п 
је гекао:

„Ш Ш1 ба роћјесНто из, Ш се иб с1а роћјесП геуоШсЈји!”
0 :о упјете 2еп1пег, бГагјебЈпа боће, НЈо је оГризГеп, а 

иа$1јесНо &а ГчЧјетас Ргиг, пауоПпо ро гапјтапји Мопбтиг 
А1рћопзе8); о^готпо сПје1е, сЈоћгосисЈпо пазтјебепа Нса, ^го- 
тоуп1к, коЈ1 зе рпјеИ, аП па рпјеГпјата озГаје.

На1о, Себ1пс1е19)! АјсН, ајсН, уа§к1 ГоГеп10)!
1 оГросе ћајка па из. ОћН§а1огпо с!уа ри!а Ппеупо зе 

сЈбГПо и§1. КТа рг1спата 1зргес! ргогога, па ргјсп1 и згесНт ј 
Но гЈсЈоуа, ра ^сЈје је &ос1 ђНо ргобГога, У1с1ао зе пеоћШап 
рпгог: §оН Ш ро1и&оН 1јисН, као 1јеИ па р1аг1, ргеПапо Ггахе 
I иШјаји и§1... I зу1 ћгоје коПко зи ићШ... 1Ј пабој зоћ1, па 
146 ИисН, оуај ргуј па1еТ с!ао је ргеко 3000 иШјепШ уабкП... 
(Ј боћ! ћгој 17, па 170 1јисН, ргеко 11.000! Вгојке зи рпћНгпо 
роигбапе. Како зе (итасј оуа о&готпа гагПка? ЈеПпозГаупо. 
Мј зто бе, 1 ако тггоуоПпо 1 пегес1оуПо, 1рак ћ1бкаН. 1Јт1- 
уаН $то зе; тпо&1 зи јтаН С1б1о гић1је. 1Јјес1по је ћПа 1 8Ш1- 
$1а 1 с!опек1е ћј^јјепзкјћ то&испозИ. Опј и зоШ ћг. 17 Гек

. г -,4 в) Рос1уо(1п1к.
•) Рикага. ,в) ЦћЈјаН.
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пес1аУПО $и роћуаипј па 1егепи, с!о$Н $и \г $ише. брауаћи па 
о*о1от Ии ћег $у1асепја, 1ко гпа ос! кас1а ћег рге$у1аке гић1ја, 
$арипа 1 $уе§а, $1:о 1гећа га ос!г2ауапје а$1осе.

РагНо $е па 2аћи$ап1е. Оок пјје ћПо оћуега(:по ћ1$капје 
„1огс1оуГ’ $и $е $капјЈуаН, 1е као рпрас1шс1 ћо1је? $У1Је1а, $а 
\Нбока &1ес1аП опе кој1 1пјеЉе и$1, а $а пе&ос1оуапјет кас! $и 
јеН... АН кас! ро$1ас1е \ га пј1ћ оћауегпо СЈбсепје изци, то- 
.^а$е $е 1 па пјјћ уЈкпиИ, орагПо $е с!а $и ђШ и§1јтј! 
11С§0 Јоћ. . .

ТпјеМјепје и$1ји пјје пај1ак$а $(.уаг. Тгећа јгујегђаи око 
I $1е<Н пеки ује$Ипи. 1Ј коПко $ат $е и Јоте и$ро5оћ1о, игуг* 
сНо $ат с1а јта (п ^1аупе уг$1е и$1ји: 51је1е, гипјауе, као 
$ ћгаПот гос1еп1 Иао-Тбо, кјпебкј с1геуп1 гакопос!ауас; $тес1е 
:П сгпе Поје, $а сгуепот рјкпјот па 1есНта, паНк па сгуепј 
кп2, као 1еи1оп$к1 укегоуј \ сгпе, као ророуј... Мога с!а 
1та 1 рос1уг$и. УеНста јт је ос! §пј1с!е с!о сЈоћгоб' ггпа р$е- 
1нсе... В‘\\га јћ 1 као та1о хгпо ра$и1ја... Ни$к1 тигПс, га 
упјете ргуо&а $ује!$ко&а га!а гесе, (Ја се $е га! $уг$Ш кас! 
и$1 пагабШ с!о уеисјпе ра$и1ја. 1та 1јисН, којх 1\ггс1е с!а је гћ1- 
1ја 1ако 1 ћПо.

УјебИпа $е баб1оја1а ргопас1 П\ 12тес1и §ауоуа 1 и тсП 
хисЈиаНгЈгапји бкпе и$1 Ш ^пјШе. Се$1о је 12§1еПа1а као пн 
1ј1са пес1$1осе, а 1ато, тес!и покИта ћ1 рик1а, Ш рак ^пјШе 
које $е пјјеби га$ро2па\'а1е, тес!и покИта Ш (г1јапе о р]а1по, 
кгуауо Ш огпасПе $\:оје ћ!се. 2а^опе1ка је ћПа и оуоте: 1Ј 
ји1го, рп ћЈбкапји, па$1о ћ1 $е 5—6 и$1ји 1 ро која §пјк1а. 
Рг1 гаугбеНси ро$1а, ћШ $то иујегепј с!а $е гић1је оабШо, а 
робНје рос!пе Ш $е па$1о оре1 ро 10—12... Како 1о?... I 1'ако 
(јашта.

/

Најка па и$1 је јепја!а. Реупо$1 је рори§1а1а.
„№та \ч$е уа$кП”
1Ј 1о је $(агје$1па $оће РгИг ћ1о о1ргет1јеп и ћЈјетаски, 

а па$1јесН &а К1тег, коте тпо§о 1тато с!а гаћуаНто га ћгго 
рготјепјепе ћј^цепбке ргШке па ћо1је.

Оа оргоћа Па П гћПја пета \ч$е уа$к1, оћјау1:
„Тко сЈопе$е уабки, ПоћШ се С1§аге1и!м 
Уа$ке $и Попобепе, а и&оуогепа сјјепа, ро$1епо је ј$р1а-

сјуапа.
„Р1аса ка’ ИагоПпа Вапка!”
Кас! 1ћ је ћ1уа1о $уе тапје, 1ас1а:
»Тко с1опе$е уа$ки, с!оћШ се с1у1је С1§аге1е!м 
„БесЈе, ако $1 бгћјп, пасН уабки!”

з*
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; ! „1Јј, §1о Ш буе роћ^зто!,,
Ма1о је Љо сЈоШо с1у1је с4Јаге1е. Уабка је Ш1а 1б1ге1з- 

1јепа. Ос1аћпиН бто. Кеупоб!: је рорибШа, аИ пе Објесај 
орабпобМ.

Тек пакоп 15—20 с!апа ос1 игћипе гћо§; ројауе рје&ауо{Ј 
иГиба, пакоп б!о бто бе бапи осчбИН, с!ос!е пагес1епје, с1а бс 
бУ1 буисешо §оН, 1-е буе §1о јшато, гиђ1је 1 осЈјеси, ргес1ато 
па с1е21пГекс1ји. Оуо пагес!епје птНо ]е рос!јес1по гпасепје 
с!а бе оајеса иргорабН. Јгугбепо је ро1оуЈспо. Мпо§1 пцеби 
с1аН буој 21тбк1 кари! Ш осНје1о. бГо би то&И,. робакгјуаћ 
би. Тако 1 ја тој гјтбкј кариГ.

ОопЈјеН би пат ћгре рг1ја\Нћ, табтћ 1 ргабпјћ гапНагт- 
бк1ћ ишГогпи. б\и §оН, ћег гић1ја, пауикН бто Ге ргЦауе 
ргпје... 1Ј пј1та бто 12§1ес1аН као пека ћЦосЈпа уојбка... 
Кић1је 1 осЈјеса, кариН 1 бе1јаСк! когиб1, буе је ћасепо па ћгри, 
и р1аћ!пе роуегапо 1 оГргетЦепо па НегтГекаји. Кас! зи 
бГуап угасепе, буе 1бргетјебапе, јоб угисе 1 рагпе, 1брапуа- 
јис1 бтгаН раге 1 габГаЈјепе песчбГосе гић1ја 1 осЈјесе, 12 ^о- 
тПе, као 12 бтеса, буак је ргећјгао 1 ргећас1уао, с!ок је пазао 
буоје. ВПо је 1 гек1атас1ја, с!а је б!уаг1 пебГа1о, аН Го пјје 
ћПа ЈбИпа: тпо&е зГуап зи ћПе Гако иргорабсепе, На 1ћ у1а- 
311101 пјјези то§Н ргерогпаи. №ју1бе зи розГгаПаН зс<1јабк/ 
ко2из1. бас1, кас! зто оћикП јзрагепа осНје1а, 12°Је<Јазто као 
биНоуика: б\Н јг^игуап! као пека угзГ гЈУоНпја за уе!Нк1т 
когпјасата Ш 1јизката. 1Ј 2а1обГ1 Гап(:абисп1 1 бтјебП1 рг1- 
гоп! ОПјеПпот зе ореГ роја\ч зи^а...

1тат гаг1о&а ујегоуаИ <Ја пат је би§а Попебепа па §;о1а 
ије1а за оп1т уојп1ск1т осНјеПта. О рг1јау§11П1 1 о оуот 12УОги 
гагаге пИко п!је уосНо гасипа, зато Па зи И <Јгопјс1 Пјеро, 
уојпЈск! паб1а§ап1... ЈеНпот ираПпе к1јисаг Ва1а и пази зоћи, 
Ге зау и сиПи заорсј пат <Ја и опот зкЈасНбГи 1та ргаУ1 оћ1ак 
ћића... А ргзГ иб1ојепе ргазЈпе 1 зтеса <Ја 1та, Го зе гпа1о.

2а кгаГко угјјете оуа зе орегасјја Пе21пГекс1Је ропоУ11а, 
а Нте $е 1 ргосез газраПапја пазјћ осНје1а ићггао...

1бГо зи Гако I па§1 ог&атгпп ргораПаП.
РогпаГо је с!а 2ЈуоГш ог&ашгат паНс1 је<Јпот ^озросЈаг- 

бГуи: 1та зуоји екопот1*ји: акИуи 1 раб1Уи. 1Ј зуакот 2<Јга- 
уот ^агсНпбГуи ргЈћосП тогаји ћШ уе<Н о<Ј газћосЈа, Ш 1>аг 
с!а зе газћоШ рокпуаји за рпћосНта, 1па<!е паз!аје ПеПсП: 1 
ргора<Јапје. Тако је 1 за екопоппјот 1ји<Јзко& ог&ашгта. Ра- 
<Јот 1 бат1т 21Уо1п1т Гипксјјата Пје1о 1гоб1 зуоји епег^ји. 
ГзГгобепа епег&1ја зе паПокпаПије ћгапот, о<Јтогот 1 зрауа-
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пјет. Ако $е с1оуо1јпот ј рос1ебпот јбћгапот 1 брауапјет пе 
пас1окпас1ије 1б(го§епа епег^јја, и 1јје1и бе икагије (ЈеПск, којЈ, 
ако бе гапетап, као \ и ргЈугес!пот ^агсИпб^и, (ЈоуосИ с!о б1аП- 
Јјепја, оПо1јепја 1 ргорабП.

ос1г2ауапје гјуото^ ог&атгта ГшбЈо^ја и!угсЈије ро’ 
1ге1зи ћгапе ос! 4760 ка1огјја га гасЈпЈке, а ха гс1гауе пегас1шке 
3000 ка1ог1Ја сЈпеупо. АИтепГагпа ћетјја оуи коћсјпи сПјеП 
иа 1гј угбГе ћгапе: па ћгапи која сЈаје бпа&и, а 1о је тебо, 
кгић, јаја, 1јеб1сп1па 1 с!г.; па ћгапи која с!ећ1ја, која ба<Јг2Ј 
табН, а 1о је и1је, таб1, таб!ас, бјг \ с!г.; па ћгапи роугсет 
1 уосет. 0\'е 1гј \'Гб1е ћгапе, игјтапе сЈпеупо и гагтјеги ос! 
120 &г. ћје1апсе\'јпе, 50 §г. табП 1 500 ^г. и^1јепо1пс1га1а, зус 
бкира гагујјаји упјесЈпоб! осЈ 2300 »каЈопја. Ако бе јбћгапа пе 
\т§1 ро о\чт ргауШта, ибИјесЈ јесЈпоНспобП 1бћгапе, ротапј- 
капја пеке ћгапс, ротапјкапја пек1ћ 1уагј и ћгат, Ш ибНјес! 
пес!оуо1јпе 1бћгапе иорсе, паб!аји рогетесајј 1* оћо1епја. Тас1а 
зе, ибПјес! пес!об1а1ка ћогтопа, ројауЈјији та1окгупоб1, пе- 
ићгапјепоб! (с1епис1гШоп — 1Јп1егегпаћгип&), а ос! 1о&а би- 
бјса, бкогћи!, реЈа&га 1 <Јг.

Нгапа и 1о&оги бе баб!ој1 0(1 пот1па1п1ћ 400 &г. кги!и 
Ш ргоје 1 1 к&. 1ор1о§ је1а. N0, кгића Ш ргоје с1оћ1ја1о б 
200 &г., ка1кас1 та1о У1бе, а себ!о 1 тапје. Тор1а ћгапа је ћПа 
иг гјје1ке 12П1тке 1јеН: кЈбеН кириб, кгитр1г Ш раби1ј. Као 
гаап, и уосИ бе ујс1а1а ро која табпа кар1ј1са, ба сгуепот 
аигео1от ос1 рарпке, као бипсе и т1П1а1иг1. КоПста ћгапе, 
која бе с!о тое: с!о1абка и 1о&ог 1 јоб пеко угцете (Јауа1а, 
баб!оја1а бе ос! с1\чје киИјасе, \'а1јс!а б\'ака ос! у2 П1ге, бтапјПа 
$е па јеПпи уеНки 1 јес1пи тапји... Кабп1је зи ћПе и баоћга- 
саји бато сКчје та1е...

Оуа рг1кга!а рпт1јепа је ба јес1покга1гит тгт1јапјет, 
аП бата ћгапа, с!ап и (Јап, ћПа је ргес1те!от рпјЈОУОга 1 тес!и- 
боћпјћ јасНкоуапја. 1Јтјеб1о оћгока је1а, пп $то с1оћ1даН 
оћгок 1ор1е \'ос!е ба 1ек пе§1о, а \геота себ!о ћег 1 котасПс 
кгитрјга 1 ћег јјесЈпо^ ггпа ра$и1ја. ба ШбеНт кирибот ћПо 
је пе§1о ћо!је. Ла $ат о\'а је1а пагуао: сајет ос! кгитрјга, 
сајет ос1 ра$и1ја 1 сајет ос1 к1$е1а кириба. бате гискоуе: 
аргПб<!\от §а!от. Иа бе о&гасНт ос! рпсгоуога е рге!јегијет, 
геа си: ко.П ри!а и рогсјјј, кас! ћј бе рокирПо, то^1о бе пас1 
кабПса рабиПа; којј ри!а П1 с1ебе!ак ггпа. ВПо је б1исајеуа с!а 
бе па§1о јесЈпо Ш (Јуа ггпа рабиПа 1 с!\'а катепаса, 12 се&а $е 
тоге гак1јисШ с!а бе ра$и1ј и орсе п1је СЈбНо.

0\'от пегесЈи 1гећа 1га2Ш иггоке:
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1! 1. 1Ј кгасН. Оа $е кгас1е, (о зе гпа. Тко (кгас!с Ш коНко 
зе ри(а икгас1е ос! 1б1е коНс1пе, 1о бе пе гпа, а 1ко б к1т сН- 
јеН, 1 Со бе пјје хпа1о. Ог. Јип§: је ујбе ри!а па&Кабш:

„Оок иргаупјк &гас!а, Јоуапоујс, ие 1зис1е У1б10 па Тсга- 
хјјаша, Игапа пе се 5Ш 1зо1ја!...“

N0, оуо 1ге1за рптШ сит пнса баПб!. ..п).
2. 0\;ој пебгса с!а1је 1геНа 1га2Ш гаг1о& и псбаујебпој та- 

111ри1ас1ЈГ ба Игапот и батој ки1Ппј1. Ма1те, сЈотјеуат с1а бе 
киНа и уеНкЈт кагашта. Кас! бе Игапа оЈргета па гагпа 
ос!гесНб1а, оСуагаји б1а\Нпе .кагатта 1 рипе кап1с, ђег ћп§е 
ако 1И рипе 1ор1от уосЈош. .. Тако бе 1итас1 с!а би којјрт 
пеке кате ђНе рипе бато§: &и$и$а. 01ис1 с1иИо\Н1а с1о$је1ка:

„Моге с!а те гарапе §1ауп1 г&осШак!..
КагипПје бе: с!а ро§*осН па ^иб!1б. 1\То, ^1а\чП 2&осН1ак је 

ђ1о уг1о гЈјеПак. иипја је ђИа 1 1ко се какау котас! кгиИа 
с!ођШ... КагНка је то§1а ђШ оП 5 с!о 10 буе је ђИо иа 
кПпјк 1 &ибШ 1 котас! ргоје 1 §1ауа!...

3. Бок ђ1 бе гасосепјсј и боШ око \та!а НбкаН, с!а ђиПи 
рг\ч па гес!и, и пасП Па Ш и кагапи то&1о ђШ &и$Ша, и Иос1- 
п1ки ђ1 гагпобас1 Игапе га беђе, га б!агјеб1пе бође, га тПе 
ј Нга&е и§гађШ &и$и§... М1 ђ1 с1о§Н 1 с!ођШ ђ1 согђ1пе согђе 
согђи. I, ако ђ1 1ка1кас1 ђПо јоб пе$1о {ЈибНба, ПјеП1е1јЈ пе ђ/ 
По Ппа и&гађШ Ш јгтјебаП, пе&о ђ1 сПјеПП опако „ргауес1по?,Ј 
бујта „јеПпако”, Пок пе ђј Побао тИјепНс, а 1ас1а ђј ба с!па 
гаћуаии №коп б1о ђј 2а1осет‘сј опи согђи ба ис!гођ1јепот 
ргојот ројеН, око 1 ба1, угасаН би бе и бођи б1агјеб1па бођс 
ба буНот, ба гагот ритт рогс1јата §ибИба, ра 1 јоб ба којот 
рогсјјот, који Ш ПаИ пекоте. 2па1о $е: га (о је с!а! ба1, ргб- 
1еп, Пика! Ш пе§1о бНспо... уесег б!агјезјпа бође 1 рота- 
^асј ти, 1 батј раГсе1абј, уесегаП ђ1 ба раке1а§јта. Тас1а& хт. 
рипЊ рогсјја ра$и1ја \ кгитрјга, 1бсјесИП Ш УоПи, пабјекН ђј 
1ика 1* парга\ПП ба1а!и... А пП, и 1гајпој и1о21 Кпсга ђЈ&оНиа 
и КиП §1асН, 1о ђ1 &1ес1аП б објесајет с!а је 1о пата оЗиге!о
1 с!а бе оуакоујт г1оиро1геђата паба ^1ас1 гаоб!гауа... Јег, ( 
§1о је ђПо и пабој, 1о је ђПо и бујт бођата!...

Ако ирогесПто \тб! 1 коПсНпи Игапе, који Пођјјаји га!о- 
сепјсј, ба угб!от 1 коПсЈпот Игапе, које паика ргорјбије, ро- 
га^ауајисј бе 2ак1јиссј паписси.

Ос1 Игапе која с1аје бпа&и, о!рас!а и ро1рипобИ те$о, јаја, 
1јеб1еп1па 1 1. с1. 1Јтјеб1о 120 &г. гагпе ђје1апаеу1пе, ПођЈјаП

и) ба ша!ко $оН, гегегуот, кпћбкј.
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бшо $ашо 200 јјг. ргојс 1 пајођНаНје габипаГо 20 §г. рази1ја. 
Од ша$и9 ишје$1о 50 §г., ођНа!о гасипа1о, (ЈођЈјаН $шо 5 &г. 
Мапјак па $ашој шабП 1з1о је 45 &г. с!иеупо. 5ује2е&: ба!а(:е, 
роугСа 1 уоса — Шб1а. /Јко 200 &г. ргоје, 20 §:г. ра$и!ја 1 5 &г. 
пга$и рге(УОп‘шо и ка1ог1Је, НоШјато око 400—450 ка1опја. 
Оак1е па 2800—3000 каЈогјја, коПко је ро^геђпо с!а бе о<1г2Ј 
21уо1, рптаН $то 400—450 ка!опја. 2пасЈ: с!а је па ро1геђј- 
Нћ 2800—3000 каЈопја, (Јпеупј тапјак ПЈо ос! 2550—2600 ка- 
1опја!... Оуај гпапјак ђјуа јоб иђИаспЈЈ! 2а ха^осешке којј 
гас1с... Ако оуоте јоб с!ос1ато пебапјси, опс1а пат ђјуа јазпо 
с1а 7.а1осепЈС1 {.акогекис пјсчт пе пас1окпас1ији 21уо1пи епег- 
^јји који 1гобе, с!а /луе ос! зуојјђ гјуоипћ бокоуа, *го§е<Н 
батј беђе...

Е1о гах1о§: ј ођјабпјепје опот гахпоугбпот бШрпји ђ1је- 
сН1а као кгра, 2искаб1о 1 2иГо као Обибеш Нз( с!иуапа, (атпо 
као јака пПјеспа каГа 1 као гет1ја!... Г4а оујш ђ1јес!Шта 1 
ђојата Пса, 2Пе 1 уПјибпе ко$и о!бкаси као с!а бе п»е то&и 
обибШ; ко2а бе ла 1иђапје рпуНа 1 ОбибПа, као па бићот ра- 
би!ји; оси ђех бјаја, ира1е и ргахпе с!ир1је, као и јати; Нса 
ђег 2ага, Уо1је 1 ро1е!а — буе оПаје гахпе бГирпјеуе тјпјгапјђ 
ог&ашгата ћгопјспот &1асН, пепађгапјепобП, а 2ју1 1јебеуј 
уобГапе П§иге, ба бУЈт Нт ођПје2јјта, јабпо кагији с!а о^ 
шје Киса $тгН бато хђо§ иђјјапја...

Ос1 обтПка 1о^ога па ВапјГсј, ђјо је 1о^ог 5а рг
кагапот ЈбНгапот, ргуј гаГосет’сЈ иђгго објејабе роб1је(Па 
ОбЈт ота&Нса \ пебУЈебПса, гесепо тј је с!а тпо§1, о$1т га 
та)1и пи2с1и, га У1§е с!апа, сак ха 4—5 Напа, пјјеби тогаП ођа- 
уји \'еси пи2с!и. Како $е бГапје ро&ог§ауа1о, игебе пауа1Ј1УаИ, 
&1аупо па ОђегбГигтГиИгега бсИиђегГа, с!а сЈогуоН пађауи 
Нгапе 12 уапа. 2а о\'ај робао па\Пјап је 1 &игап па§тбк1 И1је- 
тас Шб. №рокоп, 1е§кот тикот Нођјјепа је с!огуо1а На га- 
1обеп1С1 то§и кироуаП &го2с1а. Еес! је ђ10 ргођјјеп... Оа1]1т 
рпкагјуапјет осајпјђ ргећгапђепШ ргШка — Ногуо1јеп1 $и 
ракеП. 5ас1 је ђПо рЦапје: Како ођаујебГШ рого(Псе с!а с!о- 
по$е ракеГе? I га 1о би бе па$Н капаП, ра би ракеП роСеН рп- 
бПгаН. Ргуо гагс!ођ1јс и 1о&оги ђПо је и гпаки сгпе §1асН. 
5ат пабГир, а като Н гас! га с!ог\'о1и ракеГа, ђ1о је уг1о ора- 
бап робао, јег бе то^ао бтаГгаН роПсајет па рођипи Ш габрј- 
гЈуапЈа пегас!оуо1јб(;уа... Оогуо1а ракеГа ђПа је гпатепНа 
Гекоујпа...

Кас1 $ат с!о§ао и 1о§:ог — 5. XII. 1941. — 1 јоб пвко уг1- 
јсте, ђПо је г!а(по Нођа ракеГа. РакеН би ао1агШ уеШ 1 ђо-
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I! ' а коубегј 1 уојшскј запсЈисЈ 1брос! рг1сп1, ћШ би ргауе 
„бшоспјсе”. ВПо је: зићотебпаЕе гоће, ресепа шеба 1 кокобј, 
т1јеспП1 ргоЈгуосЈа, ба!а1а, р1га, §есег1ета, бесега, уоба бује- 
хе§: 1 бићо&а, тесЈа, Нтипоуа... ВеаИ робб1с1еп(:еб1Ј), \Пс1п1т 
7.ас1оуо1јб1Уот, (при( Ппеупо па буојјт 1егај1та робргетаН 
„(греги”, папјгаубј буако^ је1а ро та1о. Ос1 Нга&ОбИ јесЈш 
Пги&јта рописПП пе§1о буо^а с!а окибе.

1Јпа(:ос оуот оћПји, и 1о§*оги, и пабој еШиој боШ, ђПо 
је 1гајпе §1асН. буака ппбао 1 буакј &оуог пејтиспјка угЦео 
бе око је!а 1 ^1асИ. ЦисП, као §1ас1пе хјуоИпје, 1ипјаИ би око 
1егаја, ^Пје је ђПо Пгапе, као Па П1 је рпу1асПа, Ш као с!а би 
буојјт јас1п1т ргШката ро(бјесаН па буоји петабНпи 1 &1ас1, 
опе кој! би 1таН. ВПо је 1 гјсагепја, којј ри1 ба ибрјеНот. Обо- 
Нко каП ђ1 сЈобН ракеи, ^ЈасЈш ђ1 бе бјаИП око опШ, коЈ1 би 
ЈН рптШ. 1 (и, као с!а и21Уаји §1ес1ајис1 Пјере б1уаг1 које осђ 
то^ауаји, орбјесЈаН ђ1 1Н, аП харгауо пјјето, ос1та тоПП, 
с!ок Ш пеИко 1 гаСгагш...

ВПо је 1 ргобУЈеПа 1 рп&оуога ргоИу оус „пабгИјјуобН1*, 
1е је 1 ра1а оротепа с!а га угјјете рптапја раке1а бУ1 о$Јапи 
па буојјт тјебИта.

ЈесЈпот бат ргеђгојао: па ргеко 150 га!осешка и па§ој 
боћј, Поб'о је 78 раке1а. Тгајпо ^1ас1пШ, коЈ1 пПсасЈа ос1 шко§а 
ш§1а п1јеби рптаИ, ђПо је 40.

Како ђј бе ракеИ о!уагаП, Нгапа 1 ректегј бтјебЈауаН-и 
1е&1е, бегре, Јопсе 1 бапсЈике, рарт и којјта је Игапа ђПа ито- 
Сапа, ђасаН би бе и бтесе. Тас1а ђ1 &1ас1ш — ђоп&ш, Регеко- 
\’\6. 1 јоб пек1 — као таске, рбе1а 1 кокобј игеН с!а ргеугси 
бте<^е 1 1гахе табпе рар1ге, <Ја 1Н 1б1гихи Ш роНги. Ако је 
)Иа која ттса кгиНа, ко1аса Ш та §1а, 1о ђј ба рос!а Ш бтеса 
оп21ј1\го рокирШ 1 ројеН, а кобН ђ1 &1ос1аН Ш б1баН...

Оуо паб пјје 1оПко 2§гапјауа1о коНко с1ги&1 бНсп1 ргјхогј.
1\акоп §1о би И отоН 1 рарт и пабој бођ1 12 бтеса ро- 

кирЈјепЈ, роН1ерпо ос1бсеп1 1 ЈгПгапј, 1е оре1 бУГбШ и бтеси; 
пакоп бћо је бођа роте!епа, а И рарјг1 бтесет робиН 1 1брге- 
тјебапј; пакоп §1о је бтесе 12 пабе бође јгпебепо 1 баби!о и 
уеПкЈ бапс1ик јбргес! кираопе, и кој! бе ђаса1о 1 бтесе 12 с!ги- 
&Ш бођа — ђјо је угИипас гаЈобИ &1ес1аи како пакоп Пуа Ш 
1п с!апа ројесНпс1 12 13-Мсе, 2иИ, сгп1, ргауе пиЧуааке 1иђапје 
1 коб1ип, и рг1јаујт ргпјата које би бе габрас1а1е, као ргауе 
2УЈјеп, роН1ерпо бе ђасаји па 1о бтесе, с1а &а ргеНаге, 1

ј

к
. I

'

л
I I

:
|2) В1агепј от којј јтаји.*

};
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ие&о пас1и. I — пас!и! 1 какоуа пауа1а ђјуа!... I коНко јћ 
• Чче хасЈгхЈ, ра $е пе иш1Уеп1 уга1е и $ођи, гђо& шгујсе, који 

$и 1га2Ш!...
II ујбе паугаСа ђПо је рокгепи!о ркапје, с1а па с!ап раке!а, 

опј, коЈ1 П1 рптаји, зуојс б1јес1оуапје ргоје 1 согђе и$1ире 
отта, којј П1б1а ос! шко&а петаји. 1)2а1ис1.

2а упјете КЈтегоуо, рокибао бе с1ги&1 ри1, бкготп1ј1: КТа 
с1ап раке(а, ракеСабЈ с!а рок1опе буоје б1јес!оуапје ргоје, опЈта 
коЈ1 би &1ас1ш. Аре1и бе ос1агуа1о 9 Ш 11!!! Оги§1 ри1 бе ос!а- 
хуа1о 4!!! Ос1ибСа1о бе 1 ос1 0\'0&а... Кос! гепбкјћ је ћНо с!гик- 
сјје: сНјеШе би ба опЈта које пјјеби 1*та‘1е.

Како би ракеИ иујјек сМагШ га б!ге1јапе, 1и је ћПо бј- 
гоко ро1је... баторотосј. КЈтег, ба буојјт ротостата-, 
МаПт Јоујсот, ше1а1сет Вобкот, 1е ба пекоНстот, кој! би 
ЈгЈагШ 1 тиуаН бе ИосЈпЈкот, ^Нје бе сЈопобе ракеИ, апекИ- 
гаИ Ш ро којј раке!, а КЈтег, оре1, као б1агјебјпа бође 1 рег- 
бопа §га1а13) кос! ђЈјјетаса, зто&ао ћ1 У1бе раке1а. То бе бау- 
јебпо 1 ргауесЈпо росЈјеШо па зуе, кој! 1о&а с!апа П1јези рпј- 

’ тШ раке!е. АП, 1ас1а, итјеб!о паз 40, ђПо је 70, ра 1 У1зе! То 
је 1ако 1б1о пекоНко ри!а, Пок је 1 оуо уге1о ргебаИ1о...

№коНко ри!а бто бе пајеП... В1јаИи кар1 па изиапо 2е 
1је20, аН јрак, гуакаИ, 1таН рипа иб!а, 0бје1Ш Игапђепе зо- 
коуе па јегПси, па сЈебпЈта, па гјусјта, буе с!о тогЈапШ 2На, 
<Ја с!иИ С21у1јауа, <Ја зе 21Уо! ђисИ...

Кас! бат јтао 1е2ај па ргјсп! ђг. IX, I Бга^1 Магјапоујс 
ђјо 1П1 је зибеНсе па рпст ђг. V. Оп је геНоуко рптао раке!, 
аП је сНјеПо за 1$1отШјеп1кот. КекоПко ри!а <Јао Ш1 је пс- 
з1о. Оп ђј и рогс1Ји согђе ођПа!о и<Јгођ1о кгиИа Ш ргоје, по, 
ка1кас1 пе ђј буе ројео. 0$1а(ак ђ1 теп1 ропиШо. I ако зат 
и\чјек ђјо §1ас1ап, §асН1о 1111 бе. Како јебН 12 1ис1е рогсце, об1а- 
1ак 1ис1е§ је1а? А како ос!ђШ с!ги§и 1 ргјја1е1ји, ко]1 гт је је- 
сНп1 ђНгак 1 рг1бап? Рг\Н ри1, пе о<Јђ1У31, ди^о бат <Јг2ао рог- 
С1 ји и гисј, аН пе окибШ. Као и Кисј &1асН, Кпег 1Ј§оНп 

Оок &1ас1 ИисП ђоП пе пасЈто&а’, 
----------------------------- - оста ргеугН,
2иђјт брора &1ауи пе$гс1тка,
Коз! ти Пгођес, ка’ Ш <*1ас1т ИгН,14)

1ако 1 ја; роНбУЈез! пасђПаПа... С1а<Ј пасЈјаса, га(0Ш1 зуакј 
сП и^! озјесај... 2аћуаНт 1 ројеПет ... Тако ростје ргосез

13) ОтПјепа озођа,
,4) Оап1е: Вогапзка б!ита. — Ракао, брјеу ХХХШ, 73.
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роЈјуЈпбауапја ... Кабшје $ат јео 1зех ос1уга1по$и ... Вј Н Ј?1ас1 
ј тепе 1 тпо§:е с!ги&е бгога1а с!о запсЈика бте^а, с!а и пјети 
као рбе(а рге\тсето 1 гегјто јес!ап па с!ги&о§а, оНтајисЈ хе 
2а табсап рарјг Ш пео^1ос!апи коб!?!...

Бгеупа тисЈгоб! је оротшја1а: Мепз бапа 111 согроге 
бапа!3) АН гсЈгау сЈиИ то2е НШ и бкот, а пе и &1ас1пот (лјс1и.

Кас! б1ађј Нје1о, б1ађ1 1 с!ић, тјјепја гпабај 1јисНта; огп 
о*иђе ЈпсПуЈс1иа1пе обођјпе, роб1аји пабПта Ш пППаусЈ; аи1о- 
кгјике ј тога1пе офогпобИ пе$1аје; као гђо& пебгесе Ш и 
обекјуапји пебпсе, 21\ге и (гајпој рои§(:епоби; пе брауаји Ш и 
ђипПи бапјаји; кас! сП:аји, пакоп ро1 б(:гатсе Ш б(:гапЈсе, пе 
гпаји б!о би ргосЈгаН, рак роспи јхпоуа ... Оуо је ђо1сбпо 
б1апје... (Ј оуакоуот б(апји росјпе пеб1о, б1о јпасе пе ђ1...

КТа 1б(ој рпсп1 ђг. V, сЈевпо ос1 1* Ога&о^ Магјапоујса, 1Пс 
с!о и1а2П1ћ \та(а, Пак1е бкого теп1 бисеНсе, ђШ би 1ехај1 сеио- 
г1се ђгосЈага (1о(2о\*а), ос! којјћ би с1уој1са 121агШ па гас1. Вк> 
је Пап раке(а. бсагјј! 1ас1аг сЈбИо је 1 бргетао „бтоспЈсе44 /а 
ракесе кој! се сЈосј. 11 „бтосшсата" је ђПо јоб 1 теба I б11*а 
1 јаја 1 б!ап1пе 1 кајтака 1 бесега ј јађика 1 тагте{ас!е 
1 Птипо\*а 1 саја, 1е пајтапје 3 к§. б!аго&а кгића, ос! 1о&ог- 
бко^ б1јес!о\’апја, ко&а п1јеби јеП, јег би ипаН б\'ој сЈотасЈ.

То^ ји!га, и пигпПси, рао бат и пебујјеб!. N3 1е2аји те 
оре(: ићуаН ота&Нса 1 тика. Ие^пет. Ргос1е. Татап би рго- 
гЈуаН га „1јекагбки“. Ја\ч'т бе. Ог. РјјасН гекпст б(о тј јс.

„Уј 1геђа1е кај&апи ос! беб! јаја ба ргби1от!... А 1о 1ге- 
ђат 1 ја!...“

Бао т1 је С1&аге1и.
„СобросИпе Оок1оге, тоПт Уаб, с!ај(е тј б!о&ос1 га ие- 

баш*си!...“
„Еуо, аћ' бе па оуо петој!е паујкауаШ...“ — ’\ с!ас!е 

тј, као I с!о бас!а, пеке сгуепкаб!е ђођјсе орјјита Ш пеб!о 
бН2по.

*

N0, како пјјеби с1је!оуа!е па пезапЈси, пјјебат 1ћ ујбе
игјтао.4» Кас! $ат $е угаНо и бођи, јоб је ђгосЈаг б!а&ао ћгапи 1 
ргаУ1’о тјеб!о и „бтостсата“. ТаПа бе бјеИт с!а те Рнпег, 
б1агје§јпа бође, до бас!а (јуа ри!а парао:

„§1о VI тЈбШе 1и ј&гаИ бе #ОбросНпа?!“
Како тј с!о басЈа тје ђПо јабпо §1о је Ите ћ!јео с1а пи 

каге, бте тј, е те оротјпјао, ако бјесНт па буот тјебНи

\и
:1
;

*) 2<Јгау с!ић и гсЈгауот Нје1и.
!
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ш1ко тј пјб1;а пе се даИ, ра 1геђа с!а бЈсЈет $а рос!по2ја бУО&а 
с1об1ојапб1уа, 1е ро еуапс!е1бкој: „Кисај1е, о1уопсе уат бе! Р\- 
Гај1е, с1аИсе уат $е!“, ђех с!а1је& гагтШјапја, б1(Јет ба 1е2аја 1’ 
ргјс!ет 1ас1аги:

“МоПт Уаб, с!ај1е пп котас! кгића!... С1ас1ап бат.. 
„Ећ, тој с1га§1, пе тохе бе!... КТаб је Се1уего...“
6а П1 с пе(ко јбсибкао, пе \У\ тј ћПо (ако тиспо. Ос1 (гИсе 

па #оге гпћуа^е те јехип, ра угисјса. Рокипјеп 1 обгатосеп 
угаПт бс па б\гој 1е2ај. ОШисЈт с!а пјкас1а У1бе ос1 шко&а 111- 
б(а пс (га2Јт, та како пп (ебко ђПо.

АП како би пебујсб(1се 1 тике исеб(а1е, оП1ис1т с!а јрак 
пе$1о росЈихтет — с!а гасПт. I ја $ат бс ројау1јјуао ха екјри 
ји(агпје& сјбсепја. 11га1ис1. РописПт бе каП.

„Тко се Уата 2аро\'јес1а(ј?!“
„Мепј пе (геђа гароујес1а(1!..
„Мо2е(е пп ђј(1 саса!“
|\Т1Јебат то&ао с!а бе р1абјгат.
Ог. Расјс ј Пги^оуј, (ек би с1о$П, ргЈтаН би раке(е; по, 

о роПпе би гасПП, рпкир1јајисј ро бођата рогсјје Ш Ш ргаН, 
а ха (о би с1ођјјаП пакпаПп1 ођгок Игапе. Кос! &1ас1шН оуа јс 
пергаус1а ЈгагуаЈа пе&ос1о\'апје. АН уох с1атап(1 111 Пебег(о...15 

ОИгаИт бе КЈтеги, б(агјеб1П1 бође:
„\Те то^и ујбе с!а ЈгсЈггЈт... РогасП(е с!а 1 ја регет рс 

бис1е, Ш та како роИо1јбат буоје б(апје!...“
„б(о се (е VI га<1Ш?... VI пета(е бпа^е!... А 1 опо рг- 

г.ја 5(о 1та(е па беИЈ с1а иргораб(Ке!...“
2апПбН бе, ра гебе:
„Иапаб, каП бе Игапа росПјеП, гаПпјј ИисИ(е коП тепе!“ 
^агесПо је с!а 1111 бе с!ас!е јо$ ]ес1ап оИгок. Тако је 1о Шо 

с!\'а ри(а. Тгесј ри( к!јисаг МПап (о рг1тје(1:
„Е, Пге, како (1 (о?!“
0Ија$П1т.
„Вег осЈоНгепја пе тоге!“
5и(гас1ап га(гаг1т осЈоИгепје. МаИпе гикот 1 ос!оИг1. 
1\агес1т ри(, кас! је И10 и б1игИЈ, га(гаг1т оПоИгепје:
„^е то2е (о иу1јек!“
Сгк1а је 1 оуа кока. Сај ос! кгитрјга, (ор1а У0с1а, аН 1рак 

како опа И1уа кгирпа б(уаг 1 коНкј је 1с1еа1 Пос1 По пје!...
Макоп пекоПко Папа, кас! бе к1јисаг рготјепјо, б(агје- 

б1па боИе таИпе &1ауот, Па ти ргЈсЈет.

'*) Уаријис! д!аб и ризИпр.
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„Оуај је к!јибаг Оа1таипас..
„Ра?“
„1сН1е к пјети!... Кеске ти с!а $1е Оа1та11пас, с1а $1е 

§1ас1пј, с!а пета!е шко&а!...“
Мо^и $е рокуаПИ е бат и 21Уо1и 12Уео тпо^о кгирпЈИ 

1 1е5кП1 $1уап, аП оуо тј $е иат пе§1о, §1о пас1та§ије тоје 
бпа^е. I бјеИП бе пеибрјеНа ба 1ас1агот.

Бапј би ргоЈахШ, а ота^Нсе ј пебУЈебИсе би ПЈуа1е буе 
се§се. ЈесЈпое: ји!га, кас! је ОаНиаИпас ПЈо и б1ихђ1, осПисЈт 
с!а ти бе ођгаит. б!о си ти гесј? Ба бат Па1таНпас?! Сј- 
пНо тј бе §;1иро. 2пао бат с!а кос! па§ЈИ 1јисИ роб!ојЈ објесај 
ге^ЈопаЈпо^ ра1поИгта. 11 го(Јпот тјеб!и, и 0а1тас1јј, пШ 
бе ро.е:1ес1аји, а и 1исПп1 бе јауЈјаји:

„Еј, ра!пјо!“
„Еј, гет1јасе!“
Бок би бе 2а1осеп1сј 12 пи^тка ј ипнуаопе уга^аН и бођи, 

ја бе рпкгасЈет, о$1апет гаЈпјј. РгШет ти 1 об1о\ит .е:а:
„Ја бат Оа1таИпас... II Вео&гас1и петат шко&а . .. 

С1ас1ијет ... Ако тоге1е, ротогИе!...“
N1 гјјес! пе ЈгибИ, пе&о б габкгПјепЈт гиката, као с!а бат 

коко§, ^ошо те и бођи...
Оре1, рокипјеп, бУаПо бат бе па буој 1егај:
„Е, Јеге, ђа§ сЈођго И б1ојП... Сгкауај, 1 с!и§и и бе!“
РобНје пекоПко с1апа, око 9 баИ, ис!е к1јисаг Оа1таИпас, 

ођгаИ бе б1агје§јп1 бође:
“МоНт Уаб, ро§а1јПе пи опо& Оа1таИпса 1 јо§ јесЈпо^, 

пајб1*гота§шје& и бођП“
ЈгЈсЈобто ја 1 „Ргогок“.
„2ет1јасе, епо па б!о1и, игт! коНко Посе§!“
.\Та б!о1и би ђПа габ1уогепа с!уа Ш 1п раке1а б1ге1јапЈП. 5и* 

б!егао бат $е с!а пе 1брапет пебкготап. ђЈгео бат с!об!а, аН 
кас! бат буе ројео, ђј тј 2ао §1о пј.јебат игео тпо^о У1§е . ..

5ас1, кас! је ђ1о и б1ихђј, а ја рг! кагапи, игео ђ1 ргагпи 
рогсПи, сНо тј је \ б!ођос!пјаки гароујесПо:

„5јрај!“
I 1ако, пеко угпете, буакј сЈги&ј с!ап, кас! је ђт и бНг/ђЈ, 

угасао бат бе и бођи ба сКчје рогсјје. Ка1кас1, с!ао ђј гш ко- 
таП ргоје. КТекоПко ри!а Пао тј је ро ро! е!аујсе биНа, 1угс1а 
кгиПа, 12 „ге2егуе“. В10 је 1угс1 као с1оп. 2иђ1 би ђШ с1ођп, 
аН 511 ђоПе1е \ с1ебт \ уШсе... N0, ђш је б1ас!ак... НакпаПпо, 
и У1§е пауга!а, сЈођЈо бат 1 ргауј раке!, 3 Ш 4 ри!а. Раке! 
б1ге1јапо?...
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Оуо јс осПотак тоје 1нб(опје \ пас1п како зат, ро буоте 
бкуасапји то&испози, гјебауао ркапје &1асН. N0, оуо је р1- 
1апје гјебауа1а 1 апоппиаа {ЈотПа §1ас1пП1, оре1 ро бУОЈ1Ш 
бћуасапЈтта то&испози.

Себ1о, 12пепас1а, као 1је1пе о1ије па тоги, га Пјера с1апа, 
јгћИе ПЈ буас1е. 2апб1а би 1111 ћШ иујјек 1б(1 зек!ог1 боће: VII, 
VIII, X, XI 1 II, Ш рак тсс1и 2а(осеп1С1та ба оуШ 1е2аја.

Каг1о21 буас1е бе пе ЈбрКији. РакеСабкој „еНИ" ћИе би хгг 
Пка бггс1п>е 1 гаћа\ге:

„МШШг1м
„МиппЈг, бе1јо!с<
1Ј 0уе буас!е П1 зе итјебао б(агје§1па боће. УШо бе како 

зе огћНјпа Пса, епег^рсшт {Јеб(ОУ1Гпа 1 бара!от оћгаса зас! 
јеПпоте бас1 с1ги&оте. М1г ћ1 зе иброб(ау1о. 51а ]е ћПо? 
1Јкгас1еп је раке( Ш пе§(о 12 пеко& раке(а. Тгећа1о је сПје- 
1,и ба ог1:ас1та, аН (аИа ћ1 бе га и(Шо јауШ пекојј, кој! би гг 
б1уаг ИогпаН... Кас! Ш бе икгас1епо тес!и тпо&е гагИјеШ 
опај коЈ1 је бГуаг 12Уео, објеИо ћ1 бе рпкгасепјт, а тасе 
зуако&а ћ1 та1о гара1о... Кас! ћ1 зе тес!и тпо&јта сПјеШ 
пс Ш упјесШо икгази, п1 ЈгШгШ зе оразпозН ћаИпа, а озп 
1о&а, и 1о§оги је га кгас1и рге(Ју1с!епо б(ге1јапје... Како је 
кгас!а раке(а з(ге1јашћ ргеси(по (о1ег1гапа, ујегијет с!а зи $е 
оуе буаПе гјезауа1е ите, с!а зе зас!г21па раке(а рогагсПјеШа...

1Ј кираопата па ргогогјта, па к1ирј, па б(о1и, иг гШоуе, 
сез1о Ш зе паз1е ргагпе (е^1е, 1опс1сј, зегрс ... ћако је ћПо 
ос!&опе1пии, с!а роНСи о<Ј икгасЈепа је1а. .. 11к1опјет зи 
(га^оуј...

Кос! зе1јака зе рптјес1уа1а бкира је1а, га која (ебко с1а 
гпаји 1 какоуа зи, пе гпаји с!а Н1 2{јо(оус, пШ ћ1 га 1б(а 
(го§Ш...

КгаПа раке(а и&1аупот зе пе угз1 јггаупо. Опа је ог§а- 
гпгоуапа. I (гећа ргјгпаи: 1п(еН§еп(по.

Оопоб1осЈ раке(е ргеПаји па уапјбка уга1а а&еп(и Ш б(га- 
гаги. 51оћос1пјас1 Ш ипозе и ргјгетп! ћо1. ћЈзрШ за раке(а 
18(ге:пи асЈгези па ко^а §*1аб1, а ипаргЈјеП $ргет1јепи рос!те1- 
пи, 1 (ако раке( с!ос!е па ге\чсПгапи ас1гези, па Псе и зоћк 
б М.,т б!оћос1пјак и По^оуоги. КоПко зе оуакоуШ орега- 
сјја 12угз1, осЈпозпо 1б(о Нсе коПко оуакоуПа орегас1ја 12\гг5ј, 
(ебко је гесј. То 13(0 с1пе 1 об(аН з1оћос!пјаа, ко]1 
раке(е, аП јт јтаји рпб(ира.

бИгН ракеи зе гауосЈе и кпј1§и. Ркапје је ако зи га\ге- 
Пепј и бази рг!ткка Ш пакоп б(о зи з!о2ет па ео.тИи и ћо1«.

пе ипобе
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Ро гауес!епји и кпјј^и Ш ба$1ауи $р1бкоуа, а&еп! Ш б1апјј, 
рјбшегп б1ођос!пјак, и рга(пј1 јес!по& з1гагага, Ше ро боћаша 
1 ргес! бУ1ша бка 1шепа ошћ га које би зИ&Н ракеи. Ако је 
раке(: гауесЈеп рп ргес!ај1, у1абп1к је скапјеш 1тепа зИ&Пћ 
раке(а оћаујеб!:еп с!а 1ша раке1, аћ &а пе сЈоћце... Кек1а- 
пига, аН шб!а пе копбИ... №б(:ао је!... Ако је бр1бак рп- 
брјеНћ раке!а басЈпјеп пакоп б!о би ракеИ шијеИ, опс1а је 
кгасЈа јоб б1§игп1ја, јег бе ргаУ1 у1а$П1к пе брошјпје, пе&о 
опај па ко§а §1аб1. 1ша гасосепПса кој! би па оуакау пасјц 
ђШ.рпкгасеш игаб1орсе га 5—6 раке!а. АН 1ас1 бе По&ас1а 
пе§1о јако ђо1по. 1\тебге1п1к, коЈ1 је осекјуао раке!, а пјје 
^а ргЈШ10, ога1о$и бе и ћгјгј с!а ши бе и кисј пјје Но&осШа 
пебгеса... Оа ши икисапе шјеби роћарбШ?!...

Кта ка!оНск1 ВасЈпр с!ап 1941. и паби боћи је ирао роН- 
сајас \г пеко§ сЈги&о^ ос!је1ка 1 б!ао бе рг1]е1Ш, с1а се Нопо- 
бепје ћгапе 12 уапа ћШ ик1пи!о. Бо&осШе би бе кгас!е: јес!ап 
је икгао 1е&1и ба кајшакош, с1ги§1 рПе, а 1геа, б1пос, ргес! 
ос1та у1а$шка, сП§ао раке! оса се!уого Нјесе.

„КоПко је шика 1 2г1уоуапја б!аја!о опи б1го1и 2епи 
с!ок је 1ај раке! бргешПа 1 оуашо &а с!оп1је1а, а тап&ир Па 
&а бто1а?!... Тај је 1оНко Ноћ10, с1а се ши га буа угешепа 
ргос1 уо1ја га 1исћш ракеИша!... 1 га буој се Ноћго о!уо- 
пИ оа!п

Оћесао је ћаИпе 1 ошша, којјћ бе Исе и пабој боћ1.
I бНе 1 &1ас1пе јако Нојпп бисЈћЈпа раке!а опе бЈго!е гепе 

1 ћ! гао о§1есепа 2а1осепЈка...
2а1обпе б!уап. Кгас1е бе шеп1аН1е»1ош: Могб 1иа, 

уј1а) шеа!1в)
С1ас1 је оћ!аб! &Нје ргеб!аје уаЦапоб! 1јис1бкјћ угес!по1а. 

Вако &оге апс!е1и, 
кас!а гић! пеша; 
оп шјгјбе гајбк1 су’је1, 
ра је бк робуеша!
А1 па 2еш1ј1 2е1ис1ас 
га 1о б1аћо шап; 
и буешјги б1огп1 бк!ас! 
ћегоћгагпо куап.17)

21ша 1941.—1942. ћПа је 21ша јаке б!ис!еп1. ВПа је 1о 
2Јша ШјеНћ пос! га Поћаг сИо пабе боће. Ргогог! ћг. 5 1 6,

1в) Туоја зшг1# шој г\у<Л\
”) Кгапјбеу^: Роз1ес1пј1 Адаш. — Ога1опј.
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тгћ рпуНееоуашћ тјеб!а бкјћ 1 бпаћНјеуепЈћ, пЈкасЈа бе п!- 
јеби оиагаИ. Ргохог ћг. 1, гсИкот с!а је ђИги кИ)1е, с1ак1е 
у.ћо& бшгас1а, с!апји 1 поси је шогао ђШ о1уогеп. 1брос1 пје§а 
л око пје§а, уестот §1ас1п1, б1аћо ос1јеуеп1 \ ћег рокпуаба, 
.геђН би 1 бтггауаН бе сЈапји, ћЈо 1ћ је ује1аг 1 бте1оуј бшје&а 
7.аћуа1аН и поа...

Ргогог, себ!о 1 Иапји \ поа, као пеуЈсНјЈуот гикот бе 
7а1уагао...

Ујка 1 пе^оНоуапје 12 „Согпје^ Оота”:
„Тко је га1У0Г10 ргогог?!.
2а1уог1бе &а ош, којјта је 2Јта, ра т1б1е с!а бе 1акзе 

бпоб! бтгаИ, пе&о б!ис1еп!
Јасћкоуапја бе рге1уагаћи и рго!еб!е 1 буе §:1абп1је 1бИ- 

са!о с!а бе кПз1а тоге ргећасШ 1 па с!ги^и б1гапи боће (и кис 
ћг. XIII), с!ак1е и „1огс1оУбки” се!уг1.

Тек 1ас1а бе рПб1ирНо пјебепји оуо& ркапја. буаке уе- 
сегј ћ1 бе осЈгесШа ћпеупа 1 поспа екјра „ро2агп1ка,,> ба 2а- 
с!а!кот На Напји ргогоге, ос! ћг. 1 с!о ћг. 5, гесЈот о1уагаји 
ро јес1ап ба1, а и пос1* буако ро1а ба!а. 51игћа „рогагпПса” пг 
уесег ћ1 росе1а и 9 баИ. I! 11 баИ б1и2ћијис1 ћ1 ргоћисНо гатје- 
пјка, огпаао ћ1 ти кој1 ргогог с1о1а21 па гес1 1 1е§ао. 1Ј 1 ба! 
оуај ћ1 оре! ргоћисНо опо§:а, коЈ1 је па гес1и. 1Ј 3 ба!а ћПа 
јс гаПпја бтјепа. ВЈјесЈи шје ћПо то&исе ик1опШ; опа је 
ићЈагепа.

1Ј 21тбк1т ћебапјт поата, Ш 2а упјете поспе „рогагпе” 
•б1и2ће, којј ри! пеугЦете ћ1 ћиса1о 1 битПо паро!ји; Пјик 
ује!га јесао, и ћоПпПси суШо 1 1от1о бе о \гга1а. 1г јеПпе 
с!а1еке боће, и којој би бтје§1еп1 1ис1ас1 кој1 би ргећасеп1 12 
Нгуа1бке, ујси, аН бе пе га2аћ1ге б!а. 1гтес1и јеПпо^ 1 сЦиео^ 
гатаћа ује!га, сиН би бе §:1абОУ1:

„Већа!”
„Кгића!”
„Бај кгића!”
112 оуо јаикапје, 12 сЈги^е боће, тес1иИт, буаке поа ]е 

сЈорЈгао 1игоћп1 гепбкј &1аб, којј је ро!бјесао па о!е§пи!е 
^Јабоуе, којх бе сији 12 §1иће Ибте па Мобоги, Когаг1 Ш 
Уе1ећПи...

1Јбкого &1аб &1ас1тћ итоћо1п1ка је ргеб!ао, аН тјебе- 
счта бе сио &1аб „Гги1е”, коЈ1 је ћо1по 1 ро1ВДиа <1је1оуао 
па опе, коЈ1 би као <1е2игпе ауе.Ц пас! тг!у1та, и ћебап1С1 
хигШ и ро1итгаки...

ОД' - - "
" у\&СНО**~
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11 1Ј пабој $о1л ро$1оја1а је орсешЧа 2е1ја га бкапјеш, а11 
081Ш које $1аге, а гЈје1ко кас! које б\'јеге поуте, 1ој бе 2е1ј! 
пјје шојј1о ис!оуо1јШ. Ако 1)1 која поуша с!обрје1а с1о паб, 
пјоше би бе коп$иН 1питш „и^есПиа". бапоупНс је \У\о 
сИапка копјипкшге, а кабтје 1 5у. РЈбто.

Кас! је РЈтег роб1ао бсагјебјпот бо1зе, кг1бот је с!ао с!о- 
шјеН 12 буоје кисе пеЛо кпјј§а, уесјпот пјетаск1к кгјтјпак 
шћ готапа. ВНо је ј пе§(о ђе1е(п$Нке па па$ет јегјки. Ска1о 
бе. буе је 1б1о 12 гике с!о гике, а „ђЈђПоГекаг” је тогао с!а 
с!г21 еујс1епсјји рпјауЦешћ, с!а јт, ро гесЈи, како бе која 
кпр&а угаН, с!а па скапје. ЈесЈпот бе $тје$1а тога1о рге$(а11 
ба сјгапјет 1 кпјј^е уга(Ш.

1Ј 1о&ог би с1о1агШ 1јисП $1оПос1п1И ргоГеб1ја, ба ујбот 
паођгагИот, (ако с!а бе 1 киНигпа гагјпа и пабој бођј сНга1а» 
МесЈи по\ит с1об1јас1та ђНа \е 1 ^гира Јеугеја. От, ро оПг 
саји, сЈођШ би тјеб(о па рг1сп1 ђг. VIII, кос1 кИз1е, а 2ђо§*
10&а, б(о би с!и§:о па 1от тје$Ш о$(аН 1 јег би, 1 ргјје пјНИ,
1 с!ги§е б1\ир1пе Јеугеја (и бтјеб(ауапе, (о бе пагуа СеНо-т. 
Ош би (и, и бкири, &1аупо као гаји(гак, о буети габрга\г1јаП.

Јекпо ]и!го би габргауЦаН о сЈибк Ја, угасајис! бе ос! 
1\1ђ1е, као ]аб1геђ тес1и кокоб!, ираДпет ба пекоПко ргјтје- 
с1ађа, ос! се^а бе гагуПа 21\га габргауа, којо] $и бН]еШ1е јоб 
СеНп (акоуе.

1Ј ^гирј Јеугеја јесЈап је Шо ро(коуап и ШогоПјј, а ро-
гпа\*ао је 1 Пги^е ^гапе гпапозН; јес!ап бе пајгасПје ђауШ
бПтапаНгот, а о$1а1а 1го]1са ђШ би па У1б1П1 (Ја и оуакоупп 
лбргауата иСез1уи]и.

1г росегка бто габргау!]аП пабитјсе, Пок пе рас!пе ргк 
јесПо^, Па осЈггауато ге<Јо\гП:е габргауе, ро ипаргес! ос1гес!е- 
шт 1етата: о ргосНапЈт кпјј&ата 1 готап1та; о гагпјт 
паибпјт рИапјЈта; о рИапјЈта која $е и 2Јуо1и ројау1јији.

Ргуо ргесЈауапје, ро 1егт, ја бат осЈггао па Вас1пји уесег 
1941. &.: 1$икг$( пјје ћ1б1опјбка Нспоб!.

Оус габргауе би пат кгаШе упјете; ргспобПе паб и сЈги^Ј 
б\јје1; Об\'је2ауа1е 1 сНга1е (Јић; ђПе би пат итпа ^јтпабНка, 
а га таП ђгој б1и$аоса, којј је габ!ао, 1 роиспе 1 кгасспје 
угетепа.

Кабргауе би ђПе Јп1егебап1пе 1 гђо& 1о&а, б!о би бе бкого 
гесЈоућо бикођ1јауа!а с1уа ро&1ес!а па бујје! I с1уа ргауса и 
паисј: сЈиаНбИскЈ, брЈгИиаНбИбкЈ, тЈбИскј 1 арПопбНбк! ба топи 
бНбкЈт 1 рогШуЈбИСкЈт, ко]1 бат габ!ирао.
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1Ј 1о&оги 8шо шо&Н *>1ођос1по с1а газргауЦашо о буети. 
РоПНска 1 екопотбка ркапја, и којппа ђј то&1о Ш\ ЈЈОУОга 
о с1ги$1\'епој б1гик1ип, Јгђје&ауаН $то. №1и $е1јасј пе&осЈо- 
\а!т 51о опако јјоуопгпо о Во§и, с!ок $и зе с!ги^ј јп1егезо- 
\аП, аН зе хаПП с!а ие гахипији бГгапс гјјесј.

РгоГ. Оотјпко је и о\чт габргауата исезГУОУао $а с!к!и- 
бот ргесЈауапја о азГгопотф, 1е као рге1бјес1а\'ајисј па па- 
бјт газргауата, ИуаГао пШ гагтИ 121а^апја, с1а па кгаји иГугсП 
и ссти бто б1о2П1, а ако ие, којј би ргоИуш ро§1есП \ гаг1о21* 
с1о§Н с!о јгга/.аја, (е;с1јс бе 1ко изапао.

Оуи §гири би засЈпјауаП, Објт тепе: 1* Баујсо, *!* Ог. Риг- 
шап, 'I* 13г. Со1с1б1еЈп, I Ебкепагј, 2е1је2П1саг Јакоуас, 1*П2. 
МПиПјеуЈс, ргоГ. Оопипко, а и гасЈпје упјете Об1о\чс 1* 
'I' Тгајкоујс.

Ос1\’ајапјет Јеугеја, 1* Тгајкоујса \ т Јакоуса га б1ге- 
1јапје, а кга(ко га Нш осПабкот ргоГ. Ботјпка, о\;а је с1и- 
Поупа с1је1а!поб1 ргеб1а!а.
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ЗОВА ВРОЈ 4

1* Ог. Со1сШет 1зјо је кахпјеп с!а и се1уогкЈ о1бјесИ 24 
ба1а. Еуо 81о је Јбрпсао:

„Кас1а бто сКаН Ш и НЈОбкори §1ес1аН „КТа с!пи Иуо1вч' 
ос1 Согко&а Ш „ЦисН ба ропога“ ос1 02ек ЕопсЈопа, пек1 пеб!о 
објебајпф, ЈбрибИП Ш игсЈаН $а2а1јепја ргета опјт 1ји<1бк1т 
б(уого\чша, кој1 би опако гНујеН. УесЈпа је, аП, бта1га1а с!а 
јс 1о бато готап, с1а би о\ч па(игаН$и и ргПчагЈуапји ђ1јес!е 
и 1јис1бкот 21уо(и рге!јегаН. ОгиксНје се па оуо §1ес1аи соујек 
којј је рго\'ео ђаг 24 ба!а и сиуепој се(уог1и пабе§ гауосЈа 
РгепосШа \т. готапа „Ма с1пи 21уо1а” Ш „ЦисН ба ропогл 
би рп'б1ојп1 Но(еП ргета се(уогкк РокибаИ си ђег рге(јег1уап 
с1а ор1бет 24 ба1а ргоуеНепЈИ и се(уогк1.

„1Јс1е1е па уга(а. б!га§ап §иб1 уахПиИ, т1Г1б хпоја, И1ј» 
1о& 1ика, атопјјака ос1 токгасе 1 бтгаП 1гте1а ЈјиПбко^ 
ис!ага уат и Псе. Зћфке Н ИПге 1 ис1аИпе(е Н пекоНко ри!а 
оуај уагс1иИ, ИШ се(е баб\чт орјјен! I сгјјеуа роснпји с1а уат 
бе окгеси, (јега уаб па роугасаије, а и ^1а\'1 уат бе гатиН 
1е с1оИ1\'а(е Објесај с!а рас1а(е и пски га^асЈепи гирса&и, &с1је 
бе ^осПната Иасао бау 12те( \т. ^гас1а. Ка<ј бе ос1 оуо^ буе§а 
та1о обујеб(Не 1 ИасКе ро^1ес1 око беИе, ргига уат бе бНка 
јасИПја ос! јасЈпо^. Росјеранј 1 рг1јаУ1 1јисН, 1бр1јепЈИ 1 ИНје- 
сПН Нса, Ш ПхЈоиоиПја бкир1јешИ \г б\'1И то§ис1И кг1т1иа1- 
нЈИ готаиа, 1е^е око1о ро §о1от ра(оби, Ш па пекот рг1ја- 
\'от ј росЈсганот сеИс(и.

„Ако ис!е(е ба некЈт рг(1ја^от Ш та1о Ио1је оИисеп, 
ако обје(е кос! \'аб пеко је1о Ш сак који ас*аге(и, (ас1 с1оП1је(е 
иИбак с!а бе па1а21(е и пекот кауеги §1ас1п1И 2У1Јег1, које 
секаји бато тотепа( с!а бкосе па \*аб.

„РобПје пекоНко тти(а Иогаука, ргПаге уаш. 1та(е П 
иекј рјкауас, пајргјје каги с!а то1е, аН $а (опот коЦ Н кахе: 
„Ако 1таб, с!ај ос!таИ — Но1је је ха (еИе!м Ако бас! пекоте 
сЈа§ рјкауас, осПпаИ бе око опо§а окир1 с!ебе(ак ЦисН 1 бас! 
па$(аје ИогИа око јесЈпое „<Нта“, ргасепа пајгигпјјјт рбо\'-

4-х-
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каша 1 рпје(пјата, иргауо паНк §;1аап1т 2У1Јепта, које бе 
оНт1ји о рагсе с!ођасепо& те$а.

„1Ј рзоуката ј гиспјауј Јпасе рго1ах1 иајуесј сНо с1апа, 
$\*е угјјете, о$Јт опо које ргоуос1е и котШпасЈјата: 1шсе 
Н ђШ 1 ка<ја $1гс1ја1П.

„бјесЈке (ако па ра1о$и. Нагт1§1ја1е о осајпот ро1охаји 
и којет $е па1а2ке; о 1зегуг1ЈеЈпо$и оуо§* $и*а$по§ /л\ш1а ј 
рп2е1јкије1е, с1а 1о $1ге1јап]е ђи<1е ос1таћ, с1а уат $кгаи тике 
— ако $1е, као ја, кикаујса 1 буЦебш с1а пета1е $атј 1оћко 
ћгаћго$и с1а $ј ос1и/тс1е /луо1. Објеса1е $(а1по пек1 ргШбак 
па тогак 1 ћојке $е <Ја ро1исП1е.

„Осајап $тгас1 1г§ие уа$ \г гахппбЦапја, Ш ћо1је гесј 
ћипПа и које $1е гараН. Кгај \*а$ $1ој1 пекј соујек, којј јс 
ргес1 1г1 сЈапа рибИо токгаси 1 Јгте! и ^асе \ ос! 1-ас1а Јћ тје 
бкјпио $а беће. 1Јб1апе1е с!а $с ос! пјс&а ис1а!јЈ1е и сЈги&ј кгаЈ 
боће, $1о уат ибрјеуа бато /оп^Пгајиа ј/тес1и 1је1е$а 1 по&и 
1е/ес1ћ 1јисН, аН ј иипо уат идага $тгас1 и поб, \г ки!а §с1јс 
ро С1ЈеН с!ап пеко бјесН па кЈћН.

„Тако оре1, као пека 2\'јег и ка\*е/и, окгесесс $с и тје- 
$1и, ро1ако §ићес1 б\пјеб1 ј га/иш, с!ок пе с!ос1е уесег. кесгпе1е 
па ра!о$, па сеће, које $1е роп1јеП, аН $ас1 уат НПјасЈе ћиуа 
\ уа$ака пе с!аји Па ћаг и бпи /аћогауће §с!је $е па1а/Не. Тас! 
с!о!а/ј јоб $1габш’ја ћебапа пос, с!а и ппбНша ропоуо рго/1\л1е 
б\*е б!гаћо1е с1лпа.

„II ји1го $1е с!и$еупо иргорабсеш*. С1ауа је 1е§ка, а Ије1о 
је 1/пигепо. Уо1ја /а /1\*о! ипШепа \ рас!а!е и 1ебки араији. 
Јо$ јесЈпот 24 $ага 1 \л $1е ћју§1 соујек.”

*
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6. XII. 1941. — 2а1осеп1С1 би јоб рос! с1ојтот с1о&ас1аја, 
којј би $е хђШ ргобНћ с!апа. 3. XII. рпје то§ с!о!абка бгге- 
1јапо је 100. а пес1аупо и с1уогЈб1и 12а Кисе бтгИ, оЂје- 
бепо је 8 бе!јака \г окоПпе барса, јсг $и бргетаН ђје§;б(уо. 
2а оротепи, хаЈосепПсе \г б\чН бођа јгуесЈобе с!а ргосЈеГПији 
јбргсс! ује§а1а.

9. XII. 1941. — Јисег би риб(епа 1гој1са, а с1апаб јесЈап. — 
Оапаб је и зоШ т/ло. Ообао је иргаупПс Уијкоујс \ ргорјгао 
бе коПко ппа Јеугеја. Бги&аг тс оНаујебГауа с!а би 2П05: о\?а- 
коуе робје(е с!уа риГа рге/ЈујеП бГгаП, јег ођјспо опа па^о- 
\гје§1ауа б(ге1јапје. — 1Ј ПосПпки јта с1уас1ебесак хепа, уа1јс!а 
б\;с Јеугејке. Ргеб1га§епе зи, а пеке р1аси. 1Ј пабој боПЈ ПЈП10- 
\4 ти/е\ч р1аси; кгох к1јисаопЈси пабГоје с!а јИ \чс1е, §(о&0' 
с1обарпи, ро/.с1гауе 1 оИгаПге. б\Н бто иујегеш с!а ЈН \'ос!е г 
бГгеЦапје, јег бе $\ч Је\теј1, тибко 1 гепбко, с!јеса 1 $1аг 
б!ге1јаји. 1\е1ко иНасије тјбао с!а јИ \ос!е и 1о§ог, §1о 12\гос 
1/ сјпјепјсе с!а $и 1т б1\'ап* каппопјта ос1\'ехепе. ОМспо б^ 
бГуагЈ ос1побе пакоп б1ге1јапја. Уа1јс1а је оуо бтШјепа уагка, 
с!а $е ј/.ђје&пи пергЦаип рпхоп. — Оо§1а би с!\га ГгапброПа 
иИарбепЈка: јес1ап \т. „Но(е1а’\ \г Кга1ја А1екбапс1га иПсе, а 
јес!ап ба 14 ро1ијеугеја \г Ро/.агсуса, коЈ1 би и паби бођи 
бтјеб^епј. — 2еп1пег, б1агје§1па боНе, пакоп 7 тјебес1 је об1о- 
1>ос1еи. 1тао јс с!об1а (е§ки кг1\Нси: ргеђаси^апје је\те]бко§ 
карИа1а. — 51и§ао бат /апЈпПјјуо ттасепјс о бГирпјеуппа 
]е\'гејб1\а: 1ко је б(оргосеп1п1 Је\те]1п, (ко ]е ро1и]е\гге]1П, 
(ко је /.а јес1пи се1\тНпи, а (ко ]е ]о§ „га2УОдпјет]1,,Ј пајте 
ро б(ирпји бгос!б(уа: јеугејбк! Игако\ч, т]е§о\чи ђгако\ч, ра 
(1а1јј ргесП ј ро(отсЈ. — Мекј га/.^1ађа]и с!а оуа па§а бођа 
\а/Ј као бођа ха тапје кгтсе. То 12Уос1е о(ис1, §(о \г п]е 
пекоПсЈпа 1с1и па гас1, ро кгиИ, ро согђи, гагпобе кгиИ 1 (. с1. 
АП ос1а\ч!е бе рго/л\*аји 1 гл\ табо\тпа б(ге1јап]а. — Ји(го§п]е 
бе сетегпо габро1о2еп]е рге(уогПо и гасЈобпо бауг1јап]е, осс- 
кијисч раке(е. 1Ј 7.ас1оуо1јб(уи о(уагапја раке(а, ихКка и ]е!и
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1 котеп1ап$апји, као јјгош \г уес!га пеђа, рас1е 2ароуЈјес1 с!а 
8е ргогогј хасуоге, с!ок Јб1оугетепо и с1уог1§1е с1ојигј§е ка- 
тјопј. Мпо&1та је га1о&ај об!ао и §г1и. То би ЈјисП \т. бише. 
1\еша орабпобИ. Оојигј јоб јесЈап 1еге1пјак $а с!уас1ебе1ак 
икуасепШ. — 1Ј $ођи ис1о§е §еб1ароуа ба пекјш „сЈуШша”. 
^ибјес! барпе:

„№је с1окго!”
31га2аг гоупе б1агјебти боПе 1 пагесП с1а бе јбјесс 300 

окгока кгика. 2пасј с!а П1 је с!об1о 300, аП, кас! јш с!аји кгиПа, 
1о пјјеби рагигапј. б\ита је осПакшПо.

10. XII. 1941. — Себ1аро\'а ргогјуаји 1 рорјбији бкого 
сЈоуес1еце ро1ијс\теје 12 Рохагеуса. Рокуагепо габроЈо^епје. 
Сији бе г1е иброшепе оуПј ргес1гас!пја. — \осаб би с!\'ОЈЈса 
па кјђН роугасаН оП ргепабкобИ. Сио бе ^1аз:

„МЦе 1ако бгђјп ђШ!”
13. XII. 1941. — Ујјеб! с1а 1геПа ргеЛаИ осНје1а па рагпи 

скгтГекаји. 2а11зе. Мпо§1 1бИси с!а јт је с1је1а ^агПегођа 
опо б!о јтаји па беП1. Рагпот ПегЈпГексЈјот осПје1а Н\ $е 
иргораби1а. КиП1је 1)1 ППо с!е21'пГекс1гапо, аП Ш об!а!о рг1јауо. 
СЈб1оса бе тоге оПггаИ $ато ба роПебпЈт ргоб1огЈјата ј 
бгеб1у1та, као и Но1тсата Ш и уојагпата.

14. XII. 1941. — Кпш \'1јеб1 с1а 20. 1с1еЈгапброп га 1\је- 
таски. Мпо&ј бе паПаји с!а се, као роПИск! кпуа, ђШ оГргет- 
1јепј и 1\јетаски, «гс!је се, ђагет ба Пј&јјепбке б1гапе, гс1га\'1је 
ђШ габИсеио, а Пгапа с!а \ опако ие тоге ђШ &ога ос! оуе. 
Ја ие ујегијет с!а се о\'о №јетс1 исЈпШ, јег је бкорсано ба 
риГоуаијет, ргаГнјот, бтјебГајет 1 ЈбИгапот и \јетаској. 
Којј би 1о ро1Шск1 кг1\'С1 бргат којП1 1з1 1\Чјетс1 1таН ођгп*а? 
буј би оуПје, и коПко пјјеби кпт1па1с1 Ш сгпођеггјјапсј, роП- 
Пскј кпусј. Ба би НЦеН то§Н би 1 оусЈје Ит бУЈта роП- 
и'скјт кпусјта ото&исШ ђо1је иб1оуе орбГапка, као б!о би 
п. рг. ,,Мабоп^таЈ, — 1аоата. II пабој бођ1 1акау ро1Шск1 
„кгјуас“ ђјо Ш јесПпо 4 Ога&1 Магјапо\чс, ђјуб1 котитбисШ 
габГирш'к. Оак1е као ро1Шска НспобГ, а пе као ро1Шбк1 кг1- 
\гас. Јоб: еуепГиаШо б(агј 'I* Ре1аг Вогс1е\'1с, сЈотаг Роб1апб1\'а 
УеНке Вгкапјје, Тота Ре1го\', боГег \ Регјса Рапјс, роб1и2пП\ 
Јб1о^ Роб1апб1уа. 0\'о 12УОсПт, јег је и &еб(ароу$кот гаГуоги 
и Кга1ја А1екбапс1га иПсЈ ђјо робЈигпПс пабе&а КопгиЈаГа и 
2ас1ги, којј је офгетЦеп и Кјетаски. Оуакоуе У1Је$Н Ш бе 
21опатегпо иђасији, Ш би јггагај 2е1ја опЈИ, коЈ1 гђПја пе 
гпајм #с!је бе па!аге. 1$(а је $1уаг \ $а „ујјебита” ба гаН^а
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ј 1,|абкот Тигбке и га1. Кга(кој гас1обИ, бНјесП Но1по гаго- 
сагапје.

15. XII.1941. — Капа робје(а Уијкоујссуа. 51гауа, јег оПЈ- 
сио ргеИшсП рго7л\апји гасП ос!\'ајапја ха ЈајЈпсе. — 1/с аи1а 
121аге уојпјсј ј ?еб1ароусЈ и кошђшегошта 1 б табкот око 
\ га1а. То с1је!ије итјгијисј, јег пекј тјб1е с1а је^ и ркапји о!уа- 
гапје боће за ^абоуппа га сЈехЈпГексЈји! — Кисак зе пе се сП- 
је1Ш, јег с!о!а/Ј пека котШја. .\Те1а^ос1по јс осекјуапје буаке 
копибјје. — Шаге §еб(.ароусЈ \ ргогоуи Ог. Рготтапа, Јеуге- 
јјпа 12 МасЈхагбке, с1\'а перогпаГа ј опо 14 ро1ијеугеја. Би^о 
јП пе 12уос1с. Копаспо, око 3 баГа сПје!е гисак. РобНје гиска 
ргогуапе ос1\'ос1е. Сс1је? Оа ЈИ \'ос!е и је\'гејбк! 1о&ог. (12 о. тј. 
с!а би бе бУ1 Јеугејј тогаП бкопсеп1пбаи и 1о&ог. Уа1јс1а па 
^ајтЈбГи?!) Оуо 14 с1а се \'ес биГга, 16 (Јесетђга, б1ге1јаИ и 
1о&оги. — Око 5 $аИ и сКшгЈбГе и1агј роуогка ос! око 15 1јисП. 
То 811 1јисП Огагс МЈИај1оуЈса, 2агоИ1јеп1 кос! Уа1је\'а. Макоп 
с!и&о& секапја, ро\'1асе бе с!о с!\'Оп$по& 2Јс1а, окгепи бе Нсет 
ргета 2Јс1и \ сНги гике и \чб. бггагагј гпаИгеЦпе ба пабЈИ рго- 
гога орјегабе \ пагесПбе с!а $е ргогогј гаГуоге.

17. XII. 1941. — Капо ђис!епје: и 5 баИ, итјебГо и 6 1 р 
1\екј &ипс1аји, $(о иа$ сПги 1ако гапо, с!а ]е 1о к1јисагсуа р 
ко$Г.

.„Кас! оп ибГаје гапо, 2а$1о па$ с!а пе ИисП?!“
1\ек1 јбкибпјјј, којј $и ргегЈујеП табо\'па бГгеЦапја, је- 

с!ап Нги&оте:
„\е \'а1ја!“
„1\е уа1ја: 17. је с1ап $1ге1јапја!“
I поса$ је 1л1о роугасапје оЈ рго2с1г1]1\'ОбИ, аН ппа та!о 

Поскапја. ИПкоте пј]е с!о $а1е.
II 8 баИ и с!\'0п$1с и1аг1 ]ес!па „Магјса“. \е$1о казп1је 

$1гагаг 12 с1\'ог1$1а пагес1и]е с1а $е бУ1 ргогогј гасуогс. 2па $е 
$1о 1о гпасј. Мпо^ј би оуакоујт' ргјгогјта рпбибГуоуаП 1 оуа- 
ко\'с сабоуе ргогЈујеП. 1Ј бођи и1аг1 иргаупПс 1о&ога Уи]к0У1С 
$а ^ебГароУСЈта. II ИосППки, с!о \'га1а, и рога^т би уо]п1С1 
$а $1јето\мта, пекј $а погехчта паГакпиИт па рибке, а пекј 
$а аиГотаГбкЈт огигјет. 2а1осешс1 би бе бУГбГаН ргес! буојјт 
1е2ај1та. ђјса јт $е ргеоПга/.а\'аји 1 12оППса\'а]и. Окатепјеп1 
ј шјспп, 12и!а!о 1 пстосно, ока биИа 1 икосепа, секаји с1а 1И 
ргогоуи ...

„Којј се ђШ ргогуапј, пека и/лпи б\;оје б!уаг1 1 пека се- 
каји и НосППки!“
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и 1181П1, кпо ис!агс1 па јхнсшо^к*, рас1аји јтепа. Хе1и рго- 
г\’аш, као с!а 8и ос! бипПа угасепј б1га§пој б(\'агпоб(1, окгепи 

. бе, Јс1и па 1е2ај 1 кире б1\’аг1. Ма1о коЈ1 бе б кјт оргозИ. 
ВПјет ј биВјјуј, 121а2е с!обГојапб1\;епо. Оа, тпо&е (ихпе осч, 
као 2ас1пјј рогПгау, рга!е П1 с!ок пебПши.

0 с1\гог1бГе је с!о&е§;а1о 6 „Мапса“. 2иак јс с!а се б1гс1јаИ ' 
\чбе б1оипа.

„Его, (о уат јс ПогЈспо абсепје!“
„Тако 1о 1с1е кос! па$!„
„бес1атпае$(о§:а 1 (гесе§*а!“
,,Ја $ат \гес бес1ат ри!а с1о/Ј\чо о\?и иебгеси!“
„С1ас1ап иђјјаб \*абке, с!ок 1е ргогоуи!“
1г пабе бове је ј/уесЈепо 17, 12 16-Исе 6, 12 13-Нсе 6 /епа. 

ба 12\*ес1еп1т 12 гагијк бођа, б\*е^а 176.
*„То је тпо§о!“
„Ба $е пе^с!је 1ије б(о&ос1 с1од*осИ1о?“
Око 11 баи, оре{ и $оћи и1аге ке$(аро\Т1. Јоб јсс!пот б\ч 

бе $уг$(а$е ргес! 1е2ајјта, и/.абпии.
Рго21\гаји... Ргогитји ... 1 тепе — гасЈпјс&а!
2паН бто, пакоп б!о бе јес!ап (егес о1ргепп', с1а бе ,,Ма- 

гјсе“ угасаји 2а с1ги^1 1 2а Iгесј. N0, како рп о\?оте ргогјуа- 
пји пјјеби ћШ рп$и(П1 Уијко\чс, ЕесЈегег 1 8сћићег(, 1е тјс. 
ћПо \*ојпЈка 1 пи(га1јега, а пј оротепе с!а $е игти б(уап*, 12Јс1с 
и ћосЈпЈк 1 сека, рг\*1 иНбак је рдП$пи( \*ес1п’јјт габро1о2епјет. 
Орес пекојј (ип$е и баоћгасај „ујје$(“, с!а $то ргогуапј /.а 
(гапброг( и 1\Тјетаски!

„Хека паб \*ос1е кис! ћосе, $ато паро1је ос1а\*с1е!“
АН о\*ај орипп/.ат пе итјп $\ге. РобГо је 1 Хјјетас Угеско 

рго/л*ап, ир1абеп роћКа с!о \*га1а, игео кисаи 1 с1о/.ј\*аи Ргп/а, 
бсагјебјпи $оће. Кас! $е о\?ај 12 ћосћнка осЈагуао, ргеко к1јиса- 
ш*се, ирНа 4,га-

„Оа Н је о\*о с1о$ао #епега1 Нппте1Гаћг(?“ (Сепега! ри(о- 
\*апје и пећо)'.

РП12 #а ипппо. N1 јс рго/Јука /а $1ге1јапје. А 7.аб(о, опс!а? 
Себ1аро\*бке рго/јуке и Кисј бтги јако би пеи^осЈпе.

Јта па$ 23 рго/л*апа. УесЈпа је ор(јтЈб(1ск1 габро1о2епа. 
Ма.?(от $и $е 2а&а1орЈгаП \ сЈаји јигахаја пасП и бкого о$1о- 
ћосЈепје.

Ргес! јесЈап $а( б\ј $и ћШ ргеб(га$еп1 \ 2а1об1П. 5ас1, с!ок је 
јесЈап сПо $оће јо$ иГисеп, пекј ћНјесН, тгкј 1 с1и§от и &г1и, 
пекоПсЈт* $е ја\*1ја бтјебак па Пси \ јшаји ј/Јјсус гас1обИ!
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Ја $ат I с1о $ас1а у1бе риса 1)Јо и $тг1пој орабпобИ, но 
оуај ри(а бат објеИо како 1о Јг&1ес1а гђИја итЈгаН. Об1ао бат 
тјгап. Еуо и сети је б1уаг:

N3 кирапји јта јћ, којј §оН &1ас1е ијс1о, с1и&о секаји, 
Зеси бе; ро та1о и тоге итосе јес1пи, рак с!ги§и по&и; хабСа- 
пи, хакуаСе та1о тога, 1е бе рокуазе Јброс! јес1по§, рак јброс! 
сПи&ОЈ? рагића; ос! рНапе ро та1о 1с1и и с1иНЈпи — <Јок 
пе1ко &игпе... 1П рак, кас1 кирас с!ос!е па оСбкаспи с1абки, Ш 
ба ођа1е, бкосч и тоге ј харПуа ...

Тако је (о ипигапје — с!о ргогјуапја.
К!ета б(:а с1а гагпПб1јаб!... Нор1а!... Ргогуап!... Ти је!...
19. XII. 1941. — 5\ч бто ршП ибјји, а \ ПиИе паб ројеПобе. 

1\аја\1јепа ПегЈпГексЈја ка/.и с!а се бе ЈгугбШ па с!\га паапа: 
бе1јаскј когибј 1 гјтбкј карии, с!а се бе ос1уојШ ј §:абот ПегЈп- 
ГсксЈгаМ, како \У\ бе осиуаП ос! ргорабИ. МогаП $то бе б\4а- 
сШ ј па 14*о1о 11је1о оПис! рг1јауе, ргабпе \ роПегапс гапс1агбке 
ишГогте. 1\абе бГуагј би гатоГапе и рЈаћГпе 1 офгепПјепе и 
рагпи НегтГексЈји. — 5а 1егаја б1ата је оПпебепа. 5уа је 1б- 
1гић1а. Во1је је. 5ра\'аН сето па ^о1ој Па$С1, аН се ћШ тапј' 
ргабјпе ј счбГоса се $е 1ак§е осЈггауаП. — Оок $то и ћос1пП 
секаП с1а пат $е $о1за кагПо1от огПза, 12 17-Нсе је ЈгуеПепо 
га1осеп1ка, које $и ргогуаП као па$ 23.

Каги с1а зи сеиПсШ ко1о\;ос!е.
20. XII. 1941. — Око 9 $аИ и с1\гогНке Појигј јес1па сгпа 

„Магјса“. Оос1е па1о& с!а б\;е ргогоге гагуогјто. бГгаћ ћуага 
тпоје. 1\екј као с!а $е ргЈПгабе ос1 араПје 1 ишсепобИ. ЛесЈап 
&1ес1а ргета ргогоги:

„0(1 па$ Гко је па гес!и?“
Мпо.цј робкакабе па ргјспе, о1бкгпшбе ргогоге 1 $1аН рго- 

таиаи б1о $е По§ас1а и сЈуогЈбГи. 1Ј зоН1 је (ајас. 1г с!\;ог1з1а 
с1орЈге зиш \;сПке зкирјпе 1јисП. РагНгат'? Јеугеј!? Се1тс1? 
5\тз1а\аји зе и гес1. бГгагаг, рзоукот о(јега опе, ко.Ц зи 1га 
о1зкгЈпи1Јћ ргогога 1 пагесП с!а зе от гагуоге. Ои.е:о секапје. 
2а&ог ргебГаје. .\с(ко &оуоп.

„Језто!“ — си.је бе д*1аз дотПе.
„Је$то! РагипПјето!...“ — оре( зе сије пакоп та!е 

зишке.
5(о је? \акпас1по Погпазто, с!а Н 1јисП, каги 300, ро 

1оЈ?и ијетаске уојпе котапПе, Ши киск'
1\е(ко јоз д'о\;огј.
„Језто!“

па-
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бас1а, у1акош Јс1и кисј с1о Уа1јеуа, рак се 1зШ ри31еш. Оиј 
ко]1ша ]е киса 1зИ2а, пе бппји V/. \;1ака ЈбкакаИ Ш кјехаИ, јег 
се 1таИ 1е§кШ роб1јесНса.

„Јебто!44 — ђИа је ро!\;гс1а с!а би 1 1о ргЈтШ па гпапје.
б\;ак1 је рг1Ш10 ро 100 сНпага.
НЈцебто гпаН како с!а осЈ^опетето оуај роб1ирак .\Чје- 

таса ба 1јисНта \г бите.
21. XII. 1941. — 1Ј „Ооиаи2еП:ип§“-и колст бИтип^. - 

0 бо1)1 је 1от гНо§ кгас1е раке!а. 1)кгас1еп ]е 1 раке! ^ Ог. бто- 
1]апа, кој1 ]е пакои 7 тјебес! 2а1обеп1§1уа б!ге1]ап. Уа1јс1а је 
пе!ко Н*10 Иг/л ос! опо§а, којј јс гасипао па оуз] бј&игап 
раке!. .

23. XII. 1941. — I сктабпјј с1ап је ргобао, а о 1зо/лспош 
слбсепји 1очцога пета П1б1а. ОНга1по, кг\;а\'о ко!о бе кгесе и 
1б1от ргауси ј ЈбИт гктот. — Рго/уапј би б\и Јеугејј, пауоН- 
ио с!л 1ћ ргеђасе и ]еуге]бкј 1о^ог. — 1/ с1уог1б1а с1ос!с иаге- 
Пепје с!а бе га!\гоге ргохогј. 2аб1о? 1\Те гпато б!о бе и с1\;огј- 
б!и с!о&ас1а. — Јисег је с1об1о 300, а пекј ка/и 700. — I ја зат 
скзНЈо би&и. Ка/и с!а би 1* гепбке шога1е иа ј?о!о Пје1о ођисј 
/лтсЈагбке ииЈГогте 1 с1а (ЈасЈпи пШ1је ј НаЈјЈие иа ОегЈиГексЈји 
— барисе бе с!а би!га Ше 1гапброП /а 1\Тјетаски, а хеибке с!а 
би оћа\г]еб!еие. Сети? ХТе /пат ако ]е о\гај б\чје! 1ако\'јегаи
ј и ргјуаОшт /1\'01и, и бЈођосН.

24. XII. 1941. — Вас1ијј с!аи. РобНје табоупо# б1ге1јапја 
17 сЈесетћга, \ иакиасЈио^ рго/јуаија, и бкирјш’ /а\;1ас1а сетег, 
роПбСепоб! 1 бПакоуаије, с!а бе буако^ саба то^и роио\чИ ос1- 
сајапја /а б!ге1јаије. Ујбе ш!ко ие сгоуогј о ашпебИЈ1, о \;еН- 
кот риб1аији га Во/јс. Ро$1јес1и]е б1ге1]аије, којјт је \г иабе 
боће ос1\'ес1спо 23 с1гисса, исЈиПо јс кгај о\;ој бећеоћташ, ко- 
јој би бе тио^ј рос1ауаП. 1лса би тгка \ Небси1иа; иека рак ]об 
ос!аји роггебеиобк

Мисиа је о\;а ргес11зо/Јсиа а!тобГега.
Јес1аи 2а1осешк, ро^игеи, као с1а мобЈ 1е/јии б\'ојс /а!о- 

бИ', с1ок је рго!а/ло пито то# 1е/аја, таНис гикот ј 2ат1§1јеи, 
ха беће, с1о$1а ^Јабио, ргосјесН:

„Во/јс је 1и!“
Које би ти бе тЈбН гојПе и &1ауј?
и о\гот габро1о/еији Об\;аии ВаПијј с!аи, кој! је и рго- 

бЈобИ' оуош б\лје1и с1о!а/ло као иуосЈ и ђо/јсоуаије. Рос/јја /1- 
те, ВасЈпјака \ Во/јса оуе #ос1ше, и о\гој бгесНпЈ, ј/.а/луа Но1иа 
бјесапја иа шпиПе ВасЈпје уесегј \ Во/јсс и б!оПосН, кос1 бУојјП 
рогосНса, и/. ВаПпјак иа о&пЈЈ.ЗДи, По/лсми буј.јеси ј оНПјс иа
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1л'оп1о когје Ма&оуапјс рогосИспе гјгссс I(Гре21, 1<ОЈС 1111 је 
гасЈобИ ?луо1а.

Кисабто иг „је1ки“. бирги^а јес1пок 2а(осешка, и раке( је 
а\'Па ј ^гапаси вогоуше. бас!а је и Наб1, аН ђЈјес1по 12ц1еаа. 

дгапсЈсе зи ро1ош1јепе, а 1зос11јЈке 8и рорас!а1е ... Као с!а ос!аје 
е је кгјбош с1о8рје1а цс!је пе зрас1а...

РобИје гиска, ка1а ИЈјебпо ирас1е и зоПи:
„СеИп с!ир1е рогсјје би ип1је1е и бођи!... Којј би 1о I 

/л\ коца?“
Ј/ул ђо1ебПЈке!“ — овјабш пе!ко.
N0, 1зо1ебпЈсЈ ш‘јсби с1ођШ П1б1а.
Ргоси1о бе с!а сето с1о1зНЈ је!ки, В021С110 с1г\'о. бока >е 

робргета; ргјспе би ихогпо игесЈепе: буе је ро уојпЈскј б1о- 
2спо, као иг&1а\'1ја I као с!а је рокгјуепо бацо\чта. Рпспа и 
бгесИш’, рак, пајб\'есашје, јег се па пјепој Нјеуој ј\'1с1 5Ш ро- 
б!а\'1јепа је1ка. А иа с1ебио1 је 1зо1ебпП\ ба 40° 1етрега1иге. Оги 
.цј је с1о бапсЈика бтеса ба 39°...

Ји1го$, ка6 је га!га2еп ктт:
„1Мета, оуо је Киса бтгИ!...“
Око 4 ба!а Иа1а ипоб1 таП 1зог. Оок бе тпо§1 1оте гаНијс 

као ргЈја!пој по\ч1п и 1оцоги, а пекоНс1па, ОбоННо бе1јас1, 1а- 
саји бе роб!а с1а је1ки ргНсији па рпспи, пекоЈ1 1игпо Ш га\у- 
пос1ибпо ц1ес!аји. 1\ас1е бе 1 сауао I копорас, с!а бе је1ка ро- 
б!а\ч, а ј ога$1, I јађике, 1 бујјесјсе, 1 ратик т.а „бП1Јец“, с!а 
ји бе окШ.

|\а уесег, око 7 $аи, ис1е ка1а. Сабе бе е1екичспе бЦаИсе, 
а па јеН гар1ат$е јехјссј УОбПтЈИ буцесјса. 2а1осеп1С1 бе оки- 
р1бе око бЈтђоПспе је!е 1 игсЈиг рпбпе и бгесНп1. ђа!а, као и 
ргас1а\'пјп1 с!отаг-б\'есепгк, росе ођгес1 себШапјет бге!ап Во- 
уас буојип ка1оНск1т цобИта* се 12цоуог1 пекоНко гјјесј о 
ппги, кој! бс б\'1је!и па\'јебИ, о 1јисПта с!ођге \го1је, о бра- 
бепји ...

С1сс1ао бат 1и јасПш цотПи. 8\П би биИјт, 1112111 1 хапи- 
б1јепј. Мг1\гаске 1иНапје и ишп, и о!бје\'и б\чје11а бујес1са па 
јеН, рптаји обођк 12§1ес1. Мпоц1 би 1готШ у1а2пП1 ос1Ји, а 
тпоцјта бе 1112 ођгагјпе ко!г1ја бига ... биге 1 1гописе као с!а 
«11 \'гаса објесајпот 21\'01и; као с!а 1111 бе угасаји $уој$1уа 1јис1- 
бкЈН ПЈса ... Р1ас тога с!а је с1ођга б!уаг! N0, ја пе тоци с!а 
2ар1асет. Ако те пе$1о §апе, патгбИт бе, аП р1ас пе се с!а 
ргоуаН ... Р1ас па ојас!епе 1 о!гоуапе сше тога с!а с1је1ије као 
гпојепје па пахеђи: сетег бе и $ихе и!ара, ић1а2ј, роб!аје 1акбј,
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ра та 1 2а пеко \т1јете га1от! ђо1, опа кгог $иге 1та ос!и§ка, 
с1а С:е1јас1е пе рге$У1бпе ...

РагосИја ђохјсеуапја $е па$1ау|ја. ЦисПта којјта би објс- 
сај! о!ирШ, којг као и ота§Нс1 §1ебаји пјјето б1о зе гасН, Ш 
Ш1баоп1та 1 б\ијебппп бШагпобН, бгђ1 ргШо1ахе, а Ро1јас1 уос1с, 
рги^аји гике 1 ка!оНс1та себШаји бге!ап ВасЈпјак! бге!ап Во- 
21с! Г\Тек1 рг1таји себШке тјето, а гике 1бргихе као к1јисаги, 
с!а 1ћ ђ1је когђасет...

Ја зат 1 с1о басЈа \нс1ао 1 рптао ђо21спа себШапја, аН т- 
кас1а, као и оуој ргШсЈ, и тепј пјјеби 12аг\'а1а ђо1пи геаксјји. 
Бапаб јс оуо пеб1о \чбе ос! апаћгопјгта: оаиа1по$1 је 1 ђ!аб- 
Гета гЛгауот гагити.

„Мјг бе б\чјет паујеЗГа!4*
Како?
.ХјисНта сЈођге \го1је ...“
Сс1је би? Којј §и?
„8ра$епје...“
Које? б(о је брабепо?
.\Нкас!а као бас!а, па о\'оте тје$т, т’је бе ОбјеШа Јбргаг- 

побС 1 ођтапа оуе ујегбке рагосПје. Ујеге, кгбсапб1\'о, б\'е јс 
росЉасПо; буе би зиће Цгапе!... 1та рое/пје /јте /а сЈођго 
ос1је\?епе 1 ођиуепе, /а опе коЈ1 Јтаји бмпб1а /а пји 1 то<гис- 
побВ с!а и пјој и/1\гаји; ро$1ој1 ГгасПсЈја ибирака, рјгјпса ба 
Н§11Ј1сата, сигке 1 осЈојка, ге (Јођге карЦјсе, и о&пјатт бГа- 
чоУ1та, и кги&и буојјћ тШћ. $рабке1ј ! брабепје 1б1о би гако 
^ое/јја, та$1а, ођтапа 1 рп^осЈпа оројепобГ, којој бе ро ођј- 
:аји 1јисП родаји. КеН^тгпа бШагпоб! је сЈгикаја. Опа бе о\ч!е 
\ч'сН 1 објеса ...

I! §отШ 1та пибаошћ 1 јпсП, којј пе објесаји $ато то- 
гаЈпи \ та(епја1пи ђЈјесЈи и који би ираН, пе&о $е ппбПта и/- 
сћ/и 1гпа<Ј ргоуаИје и који јс па$ пагос! б(гто^1а\1јеп 1 ј/пас! 
/а1обП' које о\'а пебгеса ор1осП. Ог/а\'а је ргора1а; пагос! рго- 
расЈа /а пјот. 1Ј ОаЈтасЈјј, НгуаГбкот Рптогји, Каб1а\'бИп1 1 
51оуепЈј1 НаНјапЈ ра!е кисе 1 $е1а; р1 јаскајп јтоујпи; ћарбе, 
габкисији па уеПко, иђјјаји \ ЈбГгеђ1јији паб пагосћ Ијјетсј 1о 
151 о сте и^гђјјј ј Возпј, а Мас1/аг1 и УојуосНпј. Оа'2а1о$<: ђис!с 
рофипа ћгуаГбкЈ и$1а$е \ згрбкј сеШЈсј, и јте абГо^ ћгуаГбко^* 
\ бгрбко^ „ра^поН/та**, каГоПсЈ/та 1 рга\'0б1а\'1ја, и јте 
јбГо^а Во#а ј 1бикгб(а, и С1је јте $е па&оује&ауа $раб \ т!г 
тесГи ЈјисНта с!ођге Уо1је, 1б1:геђ1јији бе игајатпо. Сс1је је па- 
сЈопаЈпо ђга($1уо? а ^гсЈје је кгбсапбка 1јиђау?... 5ус је ђПо
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ко11\'епсЈопа1по 1 1а 2! 31\гагпо$(; је пагосЈиобпа 1 геП§1о2па 
/пја, а сгпе таиИје ћ1а§Об1\'1ји 1 га1пјке 1 ко1јасе!...

џх себШке, сЈобЈо зат 1 с!уа ко/лспа с1ага: коски бесега 1 
јескт огак. То пи је ђПа ђасЈпја уесега.

КасЈ $и па јеП бујјссе и&абепе 1 угасепо е1ек1пспо б\ч- 
је11о, 2а1осешсЈ робјесЈабе с!а уесегаји, а ја бат оМбао и јеугеј- 
бкј СеПо, с!о кПМе, ^с1је бат ос1г2ао ргес!ауапје: 1бикгз1 пјје 
1п$1опјбка Пспобк РиђНка је ђПа: ре1 1* Јеугеја, с!уа бе1јака, 
Котрашб 1 Јакоуас.

8и1гас1ап ргШобе пп „Ргогк“ \ пекоНко бгђа, с1а пП па-

ш г-

/оуи:
„НгЈбСоб бе госП!“
„!\е, пс госП бе! То је ођтапаИ — НСјеПоН па&опбкј ос1- 

\таШЈ, аП бат бе биб1есссао. Тс би себШке сЈоЈагПе ос! с!ођго- 
патјспиИ, 12 ра/пје, а \а1јс!а с!а рос!\'ики е П1 ујг тг/пје рго 
IIV Пгуа1а ј ка1оНка пјјс гаИуаИо.

Кго/ гири к1јисапјсе Побарпибе пат:
„Опј, кој! пе рптаји раке!е, с!ођШ се с1\'Об1гик1 ођго!

кгиИа“.
20. ХН. 1341 — ОгидЈ с!ап Во21са. Ргопоб1 бе ^1аб с!а би 

и ^гаПи иНуаИП иб1абе, ко]1 с!а би патјегауаН 1а^итаИ X 
куаг!. 13а П1 јс иђјјепо 7, а 3 иПарбепо. Ако је 1б11па, \ с!а 1т 
јс 1о ибрје1о, га ос!та2с1и ђПо ђј б\тбспо ба б\чта пата. II бки- 
рјпата не котеп!апбе \чјсб1 1 пауос1е како је и бНспој рп- 
^осП, и Кга&ијеуси, б!ге1јапо 2000 (Ш 7000?) обођа. Роб1о N1- 
јетс1 шјеби ЈтаП 1оПко 2а1осепЈка, с1а би ро иПсата И\'а1аН 
ргоЈа/пЈке, ргоГебоге ј с!аке и §ко1ата; бисНје, ас1\?ока1е, 
б!гапке, $\'јес1оке 1 риђНки и бисНис1. — 1Ј сК?опб1е је с1о§1о 7 

- ,,Мапса“ ба 500, а пекј ка/и ба 700 1јисН. Јатаспо Ога21П1 1јисН, 
јсг б!ођос1по рибо.

28. XII. 1341. — Око ро1 по<л сије бс 1и1јспје 1еге1пјака, 
„Магјсс“, опииђиба 1 аиГотођПа. На ргјспата, 12 кгра 12\'гги 
Јд1а\'е ј рпх!јј\'о рг1б1ибкији. 01\*агаји бе с1\'01*1§па 2е1је2па \та!а 
гс \'о/Па брого ј ђиспо и1аге. Сији бе §;1абОУ1 1 Погп^апја с!о- 
1агшка 1 и/.игђапо ИосЈапје ијпиа и бизге! 12 Кисе бтШ. \с- 
коИсЈпа ба буојјк 1о/.аја бкосјбс, с!а ба о!\'огепа рго/ога \Нс1с 
коЈа с1оуос1е: рагП/апс Ш сеВике?

,.2а1уог1 рго2ог!“ — \чкпе б!га2аг.
ВисПи розкаси па чсиб1о /.аигеСе 1е2аје; орге/.по ишеси 

дс с!а б1апи ј ос1г/.е га\'по1е/л1, ра рг1б1и§кији 1 сЈсНаји кго2 
бтг/лиПа б!ак1а. Е1ек1г1спо буЦеИо и с!\'опб1и габја. 1г уогПа 
ј/Лаге. Мпо&о јН је.

по-

I
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„1Ј гес1!“
„Ос11з1!“
Рбоука. 2а§ог. Тас1а, ргес! паЛт зтггпиИт ргогопта 

рго1агс. Као па Штзкот р1а(пи \ис1е 8е и рокге(и $ато по&е 
с!о ко1јепа Ш ројаза. Рго1аге као ауеИ 1 пебСаји као и ргоуа- 
Нји. бјеИт $е Шта „Оег Ка1гепб!:е&“, кој1 зат ргес1 тпо^о 
»осНпа §1ес1ао и Мјетаској. N^81 парге^ткот рагпјот ргј- 
б1ибкији §с1је ЈИ бтјебСаји, с!а ро (оте ос1&опе(пи с1а П $и раг- 
игап! Ш се(тс1, аН ига1ис1.

Оо1аге 1 рјенсе \ у1ако\ита, а 1 УогШта Јг ро1агпП1 тје- 
б1а. ОН1СПО П1 оуако рокире па ко1ос!\;оги ј с1оуес1и па Вапј1си.

1Ј ји!го је с!об!а јесЈпа §гира, и којој је ћПо тпо{ЈО с1је- 
\'ојака 1 гепа $а сЈјесот. Си$то с!а $и (о (аосј га тибкагсе, 
коЈ1 зи и битата.

Оа је с!об1о 700 1јисИ. бас!а и 1о&оги па$ Јта 1529.
29. XII. 1941. — 1г „Но1е1а“ с!обао је (гапброг! за 74 га- 

СосепПса, ос! којјћ је и паби бођи, Нег ођгјга с!а П јта тје$(а, 
иПасепо 36. 1Ј ргоб(ог1Ј1 ба кибаШгот га 50 обоба, јта па$ 
158. Котебапје.

„Рга\Ше тје$1а!Г.. б(1$пи(Н... Јоб бИбпии!...“
ГчТа рп&оуоге, с!а бс пе шоге брауаН, гатјешк б(агје§1пе 

бобе, рп§оуага:
„Ра, 1јисИ, \ч гађогау1ја(е &с!је б1е!... Оуо пјје 1т1е1!..
1Ј оуакоујш кј^јјепбкјт ргШката, и б1исаји еркЈепије, 

1(1ас1и 0б1ађ1јепј ог^ашгпи, (е$ко Ш б(гас!аП. бугаћ \'ес јтато 
бкого 8\ч, а 10 с!апа робНје рорјба би&ауШ, Шб(а бе пе рос!и- 
гЈта. б\4 бе себи, б1габ(\;епо 1 осајпо, обоћко и поск Сије 
бе ргауј копсег! Об(гП1 пока(а ро ког\.

Угб1 бе рор1б ргкуогепПса ба пауосПта ујегбке 1 пагоП- 
побпе рпрас!по$и.

„Моге, ЈпуепЈаг копса §осПпс!“
30. XII. 1941. — Оапаб, иг согђи, ПаПобе пат ро кота- 

сПс кићапе $1ап1пе, робрггјпо та1еп, као јегКак поуогос1еи- 
сега. Мпо.?1 пјјеби гпаП о1кис!а 1о, ра би рас!а1е с!обје!:ке. 
ГЈакпасЈло $е с!огпа1о Па је (о Паг 1Јс1гигепја Ко1а бгрбкП! 
5еб(ага. Тас1а би бгрбке бсб(ге тога!с сиН тЈбЦепје тпо&Ш 
копбпПса оуо^а с!ага!... I ја бат бе роги&1јјуо пабгтјебт. N0, 
иђгго бат јггагјо тЈбЈјепје, Па би бе јатаспо бгрбке бе$1:ге 
ргјје ргорка1е га ћгој га(оСешка, којјта би робУеШе буоји 
рггпји, а ро (оте ћШ сс \ ос!гесП1е коНбЈпи $1апше, како ћ1 
зуакоте пебге!пПси гарао ћаг га1о#ај. №с1уојћепо опе $и 
1ако '\ робПфПе. N0, Јгтес1и гике \ зтокуе уга& иу!аСЈ гер,

I

[
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ка/е ро$1о\;1са. 2пас1 с1а је б1апјпе икгас1епо; Ргјје «би бе ро- 
б1и/лН /апс1агј, к1јисап 1 1ко гпа јон 1ко!

„5а оуош б1ап1Пот тога с!а бе с1о&ос!По као ба МиЛсе- 
VIш ккасата!..

„б(а је НПо ба Ми§1сет?“
„МибГс је НЈо и ћапј!. ВИо је Пјеро упјете^ ра соујек 

Шјео с!а оНисе П1је1с 1је1пе П1асе, аП би ИПе Пи&аске. 2атоП 
2епи, с1а ти Ш бкгаи. 2епа пета угетепа. 2атоН ксег. N1 
опа пста угетепа. 2атоН (аб1и. МЧ опа пе то/е. ОђгаИ бе 
бЈихаукЈ. Носе кас1 бИ§пе. Об1ауЈо је И1асе, и пасН с!а сс ЈН 
јрак пс1ко бкгаШЈ. Оок је брауао, с!об1а је /епа 1 бкгаШа. 
С)0б1а ксег, ра 1 опа. Оо51а 1аб1а, бкгаШа \ опа. Ооб1а б1и/а\'ка, 
ра бкгаШа... Кас! је МибЈс 1ијео с!а оНисе Н1асе, а опе Сатап 
ул\ кирапје!...“

13а би бгрбке беб1ге, итјеб1о $1апше, роб1а1е ро котасНс 
барипа, ППе 1)1 па§1е ри1 ка згсјта б\чји паб... Мо, буакако 
рпјато Појтј буака по\'та \у $У1Је(:а, котс бто рпраНаН 1 
ба/папје с!а бе пеСко бјеПо ^гоћа 2т1\. Н\;а1а бгрбкјт $е$(гата!

2. I. 1942. — Iт. „Но1е1а“ је сЈобао (гапброгк 5\пћ 28 с1о- 
усс1обе и паби боћи. 5ас1 па$ јта 166, и ргобСоги ^сЈје киђа- 
1иге 1та /а 50 Нса. Ујбе пета „бе1пје“ и бођј, јег би ^гирата 
2а(осешка „иНсе“ гакгсепе, ра бе тога бјесЈШ Ш 1е/аИ па 
б\готе тјеб(и. — Оре! бе 1атаји кор1ја око ркапја /а1\'а- 
гапја ргогога. Мес1и га(осеп1С1ша „сЈги&о&а гес!а“ у1аПа оргау- 
с!апо пе2ас1о\;о1јб(уо, а кос! пекјћ о&огсепје ргоНу „1огс1о\'а“, 
којј бе с1оћго ћгапе, с!оћго би ос1је\геп1, 1таји $УОје рокп- 
уасе, а пекојј 1 с1г/ауп1, а пе с1огуо1]ауа]и с1а бе /а хгасепје 
боће о(уоге 1 ргогог1 ћг. 5 1 6, с!о пјШоуШ 1е2ада.

Е)апа$ бто ЈтаН рпја!по 1/иепас1еп]е: сПса МПап ]е с!о- 
1п]ео сКчје кап1е га \;ос1и $а $1$кот. 01бас1а се бе рШ а с!а бе 
и пји пе итаси ргбН ј пе 1$р1га 1опс1с... ка1а ]е с1оп1]ео 
поуи те(1и.

бтос је рибСеп јеПап, а ]и(гоб ОаНпаИпас У1§1С. Опа], га 
ко&а бе с!оси1о с!а се ћШ риб(еп 28. XII., ]о§ ]е о\гс1]е.

Ји1гоб бе уг§Ио рго/луапје. Ргогуапо П\ ]е 10—15, тес1и 
којјта 2 Јеугеја 1 2 бс1]ака. Ма брјбки, и собки, гта уеНк1 
сгуепј Е. б(о 02паси]е? Е\чс1еп/, Еп11а$$ип& Ш ЕхесиЕоп?1)

Ргогјуапје је тпо&ппа $1есШо кгу. 5и1га ]е 3.: с!ап б(гс- 
Јјапја. N0, оуа с!уа о(ри§(апја тпо&е и1]е§1, јег 12уос1с, као 
§1о ј јсб(е, с!а је оуо боћа 1 га роугетепо Нбауап]е 91оћоПе

*) Еујс1епсјја, о(риб(апје Ш б(ге1јапје?
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ш 1 га опе коЈ1 §е осК;ос1е га бСгеЦапје. Ориппхат га$1е: Рго- 
по$1 зе „уЦе$1и с!а У1$е пе се ђШ $1ге1јапја, јег с!а је №сНс 
$к1орк> брогагит $а МЧјетсппа. Оа ргосији е та&агас 1сН, 
1 1о ђ1 роујегоуаП!

3. 1. 1942. — Оап $1ге1јапја. 1Јб1аН $то као $уак1 (Јаи, и 6 
$аи. Ттигпо га$ро1охепје. N0 кас! $и раНг1 рогуап1 па гас1, 
ђПо је ја$по с1а $сге1јапја пе се ћШ. ОићоУ1 $с итЈГ1$е, а 
та$1е $е гаги1ап$е: с!а \ч$е пе се ћШ $1ге1јапја. Ргогуапе с!а 
$и ргеђасШ и (Јги^и $ођи. — Око 10 $аН ис!о$е $1га2ап $а 
$р1$ко\Чта 1 росебе ргогЈуаИ, пагес1епјет с!а ргохуап1 игти 
$1\*ап 1 секаји и ПосППки. N0, орипПхат пе рори$1а. 1\ек1 
$и сак и оуош ргохјуапји паггеН угбепје сј$сепја 1о§ога — 
01ри$гапјет! Кас! $и ргогуапј пекј $а 1е$кпп кг1У1сата, исј- 
пак $е \*кИо па пто^Јт ргеођгагепјт Пснта.

5. I. 1942. — Мес1и гасосетсјта-и па$ој $ођ1 ро$1ој1 ие$1о 
као с12ст1ешсп$1и брогахит, и ркапји ироСгеђе к!ђ1е. УеНка 
$с пигс1а \т$ј кас! кЈјпсаг с!уа Ш Сп риСа с1пе\то о1\гага 
ј ри$Са па$ и пигшк. 0 ^кичтт оуо^а $е брогагшпа $\'ј рп 
с!ггауаји. N0, јта П1 1' ђегођгЈппП, којј ђа$ га упјете је1а 
$јес!пи па кјђ1и — као с1а 1е§и јаја...

Тек $е $И$а1а \Чка гђо§ јссШо^а, којг ]е брогагит ргс- 
кг$Јо, а га пјип, бкого и &а1ори, с!о$ао је РајсН^а.

„РајсН^а уосН!“
„2па $е, гиса $е!“
N0, РајсН^а је гђПја ђо1е$Гап.
„РајсН^а, $1о 1о пе ђј то&1о ђји рпје Ш ро$Нје је1а?“

ЗПа ко!а 1опп!...“

I г

»

I 1

; ’

I

„Рг’ теј с1и$!
\'јка, гасПгкшапја, ргцјоуоп.
„НисНс!... Роггеђа пе рогпа гакопа!...“
Кас1 рак пеГко Јг ракобИ, перагпје, Ш јег с1гикс1јс гпјс 

шо&1о с!а ћисЈе, ђиспо ЈбрибП ујесаг, 1ас1а, $а $уП1 1егаја, ипа- 
кгбпо $е сије: »

.,Та и шигПса па $ађга1Н $\Чга1а!“
,,.\:Пко Ге мс рка како $е гоуе$!“
,.\'Пко пјје гаГгагЈо 1\*оје т1$1јепје!“
„2а с!и$и П ћПо!“
Лко ђј псТко, оргегпо — . „ос1а1пшо“, (е $е објсПо 

бшгас!, опс1а:

; I

I
.. шатеппа, о\го је ка’ оГго\мп &а$!“

„Тко је 1о га$шгсНо.!“
ИајсЈе #а ГгагП А како 1о јгђјесј? Ако $е псТко рго$ссе, 

с!а пскако гашеГмс (га^, а 1о пеГко објеИ:

!» •
!

4



05

„б1а 51 И оуато (Јозао с1а касИ§?!“
Орс1 пе§ос1оуапја, ујка, рп§оуог1...
А 1/. о\ч!| зкиасјја пста 121а2а!
6. I. 1942. — Ка1оНбка Тп Кга1ја. Ја \ „Ргогок" Јтато 

1е2ај јес1ап с!о (Јги^о^а, па рпспј ћг. X. РоаНје гиска, оп је 
гатШјеп бјссНо, а ја зат рјзао. \г „1огс1оубке“ се1уги &ас!аћи 
«а когата ос1 пагапаса. РптјеИо $ат ргауас ос!ак!е $е 2ас!а- 
Окгеист 5е па оии б1гапи:

„Сас!а1е 1?а, јег пета раксга?!... VI, бкј 1 ођјебпј, /а 
хађауи §ас1а1е когата ос! пагапаса опо^а, којј је кгића &1а- 
с!ап!.. . Уабој ођје^И шо&Н 51е па<У с!ги^е гахопосЈе, а пе 1)1- 
јес1и ј 51агоб1!... бгатке бе!“

Како пПко ш*је геа^јгао, па$1:ау1о бат буој гас1. Тас1а 
јесЈпа кога тепе ро^осП. 1Јб1апет:

„Опај, којј бе јс па тепе ђасјо, ако пјје 1јис1бкј јгтег, 
пека бе ја\ч!“ 

би1пја.
„Ја ти р!јијет и ^иШси \ оропПпјет с!а бат бргет 

с!а &а росЈисЈш с је гађауа ба бГагсЈта бгатоГпа 1 VI 
орабпа 1^га!“

$и(пја.
2а ргауоб1аупЈ Вас1пјак ка1а бе рођгишо с1а 1 $гШ с!оо1ји 

'5\оји бЈтђоПспи ^гапи Ига51о\;1пе. 8е1јасј, као Јјеса, ргЈПуа- 
|]>е 5е роб1а, с1а је исугбГе па 151от шјебГи, §с1је је га ка!о- 
Пскј Вас1пјак ППа је!а. N0, ба „1огс1оУбке“ ргјспс, \г ^гире 
бГрбкЈП јпГеЈекГиаЈаса, ГчЧкоЈајеуЈс А1ск5апс1аг, као с!а се бе!]а- 
с1та сЈшЧј \чбе \;ебе!ја, гесе:

,/Ги ^гапи ргепебЈсе кос1 еаб!... То о\ч!је пе брас!а!.
0:1 7. с!о 13. I. 1942. — рос1асгби 12§иђј1еп1. — (1Ј оуо 

епјсше тога Ја расЈа: 1. Кас! би сКојјса (ђгаса?) \г Кпта Ш 
кшпбке окоНпе, б(га!1о\-Но 1бргеП1јап*1, и посј, и паби зођи 
иНасеги. ЈссЈап је кггаги) г/. 5\ ЈН о1\;ога: 12 иб1а,. 12. поза, 12 
и;1ји, 5рг1јес1а 1 о(га&а. 1Ј ји1го с!ос!обе с!уа НјеспПса 2а(осе- 
пЈка 1 1броб1оуа5е с1а бе ргепПабет осГтПИ ргепсби и ђо!п1си. 
С»1>ојЈса 5и итгП. 2. ’!* кика КокоГоуЈс је (ако 1е5ко 1брге1)1- 
јап, с!а бе ујбс 1ије \таИо п паби бођи).

14. I. 1942. — Ји1гоб, ба обођјит ођгедот, и (1уог1§1и 
Iј! Кисе 5шги, б(ге1јапа би иојјса. 1Ј ргес!пјет с1уог151ч, 
ргес! па.^от бођот, окирјбе 5е ^е$(ароус1 ба пто§1та и ^га- 
(Ншбкош осПје1г*. Кас! 511 5\ ј ђШ па окири, когрогаЦупо би 
ои‘бП па ^иђШ$(е. Оо.^ао јс ос1гес! уојпјка. Роб1јес1пје с!о\е- 
сП)5с обисЈетке.

г
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г ЈАДОЈЕ Дб^АЈШИТ:”
15. I. 1942. бјп $е У1јез1, с!а се с1осј 

кошЈбЦа, која се ЈбркаИ бУе б1исајеуе 2а1осешка: опе 1зе/: 
кгјујсе Пј ба ша1от кп'ујсот, с1а се риб!Ш. Оа Н је оуо и \&л 
<?а ргесНзохЈспЈт Иарпјата о атпебијк ос1побпо: б!о је ћаШ 
тНо, 1о бе ђађј бпПо?!... — Риб1еш би: аПуока! ћ,а2аге\чс, 
зисНја ЈегетЈс, Ог. 51:апојеу1с 1 Рс1гоу1с 51пјја.

‘16. I. 1942. — Ргохуапо је с!ебе1ак 1јисН, опако, како би 
23 ргогуаИ 17. с1есетђга. Оо1агЈто с!о гакјјиска <3а бе 

оуакоуа рго21Уапја угбе као коп!го1а опШ, којјта је гок 
2а1осеија ос1тјегеп. — СатепЈ, којј 12 катјопа ипобе ргоји, 
с!ос!обе ба рипјт с12ероу1та 1 пјеПпта оПегапе коге. Уа1јс1а 
би гћо& 1о§а сЈапаб осајпо та1е рогсјје ргоје. — 1Ј бођи је 
сЈопебепа „Ођпоуа“ о<3 14. о. тј., која Нопоб1 уцеб! о ујебапји 
исепПса IV ^тпагце, којј је 5. I. иђт гибко§ оПсЈга којј је 
ђјо с!ап пјетаске уојпе бПе. О б1ге1јапји 1гој1се 14. I. пета 
П1б1а. Рисак је с!обао 1ек и */&7.

17. I. 1942. — Бап б1ге1јапја. Осекјуао бе ба тапје б!гаћа, 
а \Пбе гпаИгеЦпобИ, с1а $е ргоујеге &1абте ро којјта табоу- 
ш’ћ б!ге1јапја У1бе пе се 5Ш. — 0<3 јисег јесЈап 1е21 од сг\е 
по§ ује!га. Ио ропеПеЦпПса Ш <Јок пе <Јос1е Бг. Јип^, пе то*
$е о!ргетШ и ђоћнси. Уа1јс1а гаигјтапјет $1агје§1пе $о’ 
оуај 1 јо§ јесЈап, фак би о1ргет1јеп1 и ћо!шси. — Кос! те 
је ро^еЈо ^прпо ођоЦепје. 2а1га21’о бат а$р1ппа.

„№та, тогато б!е<ЈШ!м
ВПо је рНапје, <Ја П се пп' &а и орсе с1аИ, а кас1 ђ1 Ш1 

ј <Јаћ, како <Ја $е 1о оргаусЈа! 1Ј 1г1 пауга!а <Јођш бат 21/> 
1аћ1е1е. Во1је тј је. кегип 1 Пгат ко1јепа и 1ор1и.

18. I. 1942. — Ро<Ј јакјт сЈојтот У1]ебИ с1а $е ројауш 
рје^ауј ИГиб 1 оротепа 6г. Сепса 1 I Ог. СоШбГеЈпа, б\н 1гг 
јеће ибј. 1Ј „1оуи“ би исе$1уо\гаН 1 „1огс1о\и“, којг би $е с!о 
$а<Ја 1оте оИтаН. Р1б:

„Опф! би па 1Шб1, а тј и§1 1атап1то!“
12 па$е бође буакј с!ап 121аге Ј’ Ог. Ригтап 1 ! Бг. Со1<1- 

б1е1П, па Нјесепјс ђо1е$П1ка. Уа1јс1а рос! игћисИдтт Појтот 
ројауе рјс^ауса, и уегј $а орс1т пе1и§цепбк1т ргШката и 
Јодопј, рокгетПо је рИапје: б!а <Ја бе ига<Л е бе ргШке ро- 
ргауе? Еуо ос1«;оуога:

1. 01ри$1Ш ћПјасЈи 1 пекоћко бГоИпа 1]исН, ко]1 ђег ро- 
1геће оус1]с бјеПе. Ка<Ј Ш бе 1ор;ог буео па 3—400 о$оћа, опс!а 
Ш $е то.б:1о тпојЈо §1а.

2. №коПко гепбкјћ с!осН]е1Ш па ргапје гиђ1]а опШ, ко]\ 
тко&а петаји.

паб

Г
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3. 1Ј г&гасН јта 15 кираопа за 1ибе\чша. 1\текоЈ1та би $1а- 
\чпе рокуагепе. 8а ииштакпт јхскикот И бе куаго\и то§и 
оргауШ. ВПо 61 с!о$1а па1о2Ш јес1пот пес!е1јпо, с!а бс 1јпсИ 
окираји.

4. II катата га и§а1ј, с!а бе пе хзрјгаји 1 рогсјје јс!а ј 
кгрс хепбкјјек — $а ошт, б!о 61уа и 2епа...

5. Оег1пПс1гаи 2§гас1и 1 $1уап.
6. 2а гс!га\'б1уепе рпНке и 1о&оги хаЈШегебоуаИ Сг-

\’С1И 1чГ12.
19. I, 1942. — Ргкг, б1агјебјпа боНе, 1гапброг1от је оР 

ргепПјеп и \Тјетаски. 5\и $и ро2с1га\ПН као с1ги§ага. Вјо 
је \*еНко с1оНгосис1по сНјесе. — Бапаб, орс! раби1ј, аН и пјсти 
јта котасНс теба, каги копјбко&а, уеНк коПко ј бића б1ј1\га. 
Сети? Ш паб „јасаји“, и \Пс1и о1зо1епја рје&аусет? Ос1 кас1а 
би рогсјје тапје, бира је псПуојНспо 1зо1ја.

20. I. 1942. — Угеско, с1о§1а\'шк $1агје§1пе бо1зе, којј је. 
о1ри1о\’ао и .\Тјетаски, 1акос1ег је ргохуап 1 о!ргет1јеп и \]е- 
шаски. СНт је ргогуап, 1$1ир10 бат ј 2аНо бат бе, с!а пи’ осР 
побј ба1 Нег ргоГттјесНшбН и Нгапј.

„81о је 1о, \'геско?“ — ирка ОПегб1игтГиИгсг.
Угеско тј 12гис1 ба1. ОПбао јс, а с!а §а пкко пјје рогс1га- 

\!о, 111 гики рпшо, пј сЈоПга ти га/.еПо.
Ппепоеапе би по\;е бГагјебте боНе: К1тег. 1 Об1о\чс. 

Гјтег бе ос1таП с!ао па робао ј ОбјеНо бе <јги&1 гес1, рготје* 
1а па Ио1је. Вег Угескоуе \тке \ сЈегпјауе, Иег рпјеГпја ћаН- 
)ггаа. — СогПа *бе (ЈјјеП: с1\тје кабјке \ јес1па: с!\тје кабПсе 
и. пе 1ор1е \гос1е \ попипаПш јсс!па кабјка ^изНба.

21. !. 1942. — Ји1гоб је о1ри§1еп Ппге, јес1ап ос! паб 23, 
ргогуатИ 17. с1ссетђга. :\а\;гмо је 1оспо 3 тјебеса. — Оаиаб 
,:с ј абпЈј. ОЈјеП >?: итјеб1о сКчјс \гсНке киПјасе, јес1па \;еПка 
: ‘ ипа ша1а. 1х#1с<Т.? (.!■.*. бс та!от киВјасот сПјсП согђа ос! 
копјбко&а тсба. — Ли.гоб је огПзапа ро1о\ипа боће. — Ро- 
бНјс росЈие \7/л>\\ мго п бс1ији, аП ба сећеИта, 1ко П1 1та. 
1;г. ј ри 1 1брг;иет*. 2аб10 бс 1о \ сЈо бас!а ппе сЈпПо? 2а§1о 
бс (О * Па!је, 1-меш јссПшт 1јсс!по, пе \У\ счпПо? — РасП >е 
па 1 ошс, ск: па> т иб(с и пп/пП: 1п ри(а с1пе\;по. ВПо Нј тапје 
мпгаНа ј нсбга!а ПЈ Пага токгасс 1бргес1 кПз!е. — ОсПикот 
с:- .ага боће, Кј>. као рокајпПс јс ОбГао и боП1. Г)ги#а с1уо- 
иса би ос!г »!ет‘ /а бјесспјс кгиНа 1 сПјс1јепје согћс. 1Јп1(1е Га!а:

„б!о је 1о Ј/.теПп \;аб \ аке МПапа?“
„ШГа“.
. Како, ш*б1а?!“

нI
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„Мце^ат пш иј гјјес! гекао, >н ои шегп..
„N1.10 1П ро1ге1)а! По81а с!а \'аз јс и1оуЈо с ЗСе 1НЈе11 сЈа 

бшоГа(е раке(!“
„РотЈгШ сето бе!“
22. I. 1942. — 8о1за је ЈхгПзапа. Оок 5е озиб!, бјескто па 

тјезИта. — Јох јсс!па поуозк 1/Ја2Јто и бе(пји па 5 тј- 
пи1а, с!а бе бока ози§1. — Јо§ поуозИ: Мо/с зе ризШ па зуој 
п/Јко, кас1 зи ргохоп о1\'Огеш*. 1\оси је ризепје хађгапјепо.

23. I. 1942. — Уес пекоПко с!апа согђа је оре! као \'Ос1а.
I ргјје пе§о з1о зе окизј, \мсП зе какуа је. — 1Ј зоки је с!оз1о 
76 ракс!а.

27. 1. 1942. — Сјка МПап паз је оротепио, с!а 1ко Јта 
кгика, иека &а з1есП, јег кгика (ргоје) пе се ћШ. — Оохпајс 
зс с1а и ^гасЈи пета т’ кгика П1 ргоје. Сак с!а т рази1ја пета 
\ч'зс. Ако паз с1а!јс о\'ако кгапе, 1зШ ссто иргоразсегп, ђех 
тодисиозИ ге&спегасЦе ог&ашхта. VIјез! с1а пета ргоје, 
рогагпо јс с!је1оуа1а. Оапаз и 1о§оги Јта 1936 гаЈосепЈка. — 
Ооз1о јс 1000 раке!а. — 2а гисак зто ПоћШ: сај ос1 разиЦа 
кс/ ргоје.. . Ргоја је зП^Ја 1ек и 8 нн уесег, а га/с1је1јепа ; 
розНје 9 заи, пакоп Пје&апја... — РакеИ зи ргсро!оу1јег 
пекј кахи с1а ии је ос!и/е1 кгиН 1 тезо, а пекј с!а пп је с 
зуе^а ос1и/еЛо...

28. I. 1942. — Ргоји зшо с1о1нП па уесег.
29. 1. 1942. — Ргоја је сЈопезепа 1ек и 11 заИ, пакоп Нјс- 

^апја, з\'а Ј/тпПјепа. ТгеНа1о јс па рг!ја\чт 1 ргабпгт сеПс- 
Пта пајрпје паргауШ 1оПко Нгра, коНко паз ииа и зоИЈ, 1 
1ако з\'Јта с1а1ј з!јес1о\'анје. Оуакоупп пегес1о\Пит с!о1а/еп]ет 
согИс 1* ргојс ^1ас1 зе /аоз!гауа 1 Но1по с1]е1и]е па озјесај. С1ас1- 
пј, патг#ос1еш ј /1о\*о1 јпј секато рго]и, ко]е пета. Кас1 с1о(.1е 
согНа, и о\'и \'ос!и петато з!а с1а ис1гоИ1то. Мгугсе зе пе 
шо^и гасјсппгаи, а кас! ргоја с1ос!е зтгуЦепа, ро 11061, 1геНа 
]с ос1таИ ро]езИ, Ш ]е зргетШ и Неге1, зезгг Ш рг1]ау гиђас... 
Оаиаз зат ирогесНуао: кас! кос1 кисе з.јеНпето /а 1гре/и, рак 
секато пекоНко пиии1а оНјес! којг казп!, &ипс!ато 1 рп§о- 
уагато, као на кгирп1 пегесП... А оуако, секато пепаИга- 
пјенј, дЈасПп, заИта, ра ј сјјеН с!ап, зири, ко]и 1И рзе!о ие 
П1 роје1о!...“ .

30. I. 1942. — РакеИ зи оре! „саг1п]еп1“. 01уага]и зе, с1а 
зе рге1га/е ако и пјјта ппа р1зата Ш С1&аге1а. С1&аге1е зе 
осЈи/ти. Ка/и с1а јта /ар1]еп]етИ пекоНко з!оииа киИ]а 
сј&аге1а. РакеИ зе Ие/Низпо р1]аска]и; тпо§о Ш ]е ргеро- 
1о\'1јепо, а с!оз!а јИ је Пе/. кшИа 1 теза. 1та рго1ез1а 1 ха11и,

1
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аН би рго Гого тГегпо2). Ако 1ћ $Гагје$1па $оће ј с1о$Гау1 §с!е 
сгећа, пе упјесП П1$Га. ба ракеНта $Гге1јап1ћ 1 рЦаскот ракеГа 
Х1\чћ ргНуогепИса, рНапје је: с!а Н гјуе 1 ј$рота2и $УО.је $ато 
$1гагаг1 1 к1јисап, Ш и р1јасс1 исе$1уији 1 ћНјета? — Ргоја 
је с1о$1а и 8 $аН па уесег. БођШ $то ро котасНс, коПкЈ је 
ко1ас ос! 3 сНпага и $1а$исагп1с1: тапје ос1 ро1оуте рогсјје. 
\]а ро21У $!агје$те $оће, опј, коЈ1та $1јес1оуапје ргоје пЦе 
пеорћоНпо роГгеђНо, осЈгекћ $и $е $уо§ ођгока ргоје, ра $то 
ЈођШ јо$ јес!ап котасНс. — брабеп је јес!ап раке! $1ге1јапо&. 
бас1г21па је рос!је1јепа тес1и пата 32, коЈ1 П1$!а ос1 пјко.^а 
пе ргјтато.

II $оћ1 $е с!о§ас1аји кгирпе $!уагј, а ја о 1оте П1$1а пс 
гпат! 1тато В1ћНо1еки га ро2а]т1Ј1Уан]е! Како 1о! 01кис1а? 
10—15 2а1осеп1ка сНа]и! б1аг]е$1па $оће, РЈтег, кпбот ]с 
с!ао ОошјеИ, 12 $уоје кисе, 1г1с1е$е1ак $уегака пјетаскјћ кп‘- 
пппа1п1ћ готапа. Оа] $1а с!а$, $ато с!ај! 1та 1 пе$1о ће1е1п- 
$Ике па па$ет јегШи, 1е га2П1ћ ^гатаИка. 1\Тауа1а је уеНка. 
МаН Јо\Пса 1 0$1оу1с игес1ији „ћ1ћНо!еким: $а$1а\'1јаји ка!а- 
1о§: ј ге§1*$1аг га еуШепсЈји 1ко је, кас!а ј који кпјј&и рптјо, 
а кас! ји ]е угаИо. Ротаге 1* ргоГ. Оотјпко.

1. II. 1942. — Оапа$ $то (ЈођШ гисак и 1 $а1. 01$ас1 каги 
аа сето §а гесЈоућо (ЈоћЈјаИ и 1 $а1. — б!агје$та $оће, којј 
је пе$1о росЈигео с!п $е ор$кгће гић!јет от, којј &а петаји, 
»аорсага с!а гићЈја пета ј пј$1а $е пе тоге исЈпШ. N1 о с!егт- 
‘ексјјј уј$е $е ш$1а не §:о\*огј. — Оаца$ ргоји т‘је$то с!оћШ, 
аћ 1је$е па$ с!а сето је с!оћШ $и!га, ра гесЈоупо $уакј с!ап.

2. II. 1942. — Сије $е с!а ]е ^гира 12 Ра1апке, 0$1о]јс \ 
с1гигјпа, о1ргет1јепа и Се$1аро, и Кга1]а А1ек$апс1га иНси \ 
па\?ос1по с!а се ћШ о!ргет1јепа и $гег.

II поутата рокгесе $е рНапје уа$рНапја от1асНпе и рге- 
рогос!епот $гр$кот с!ићи; као по$Не1јЈсе поуе $ис1ћ1пе па- 
гос!а 1 (Јггауе. Којј ћј ћШ Н поуј ШеаН ргерогоПепе $гр$ке 
от1асНпе?

Ујс1је1а гаћа (Ја копј сНге по"'и...
Ра$12ат и $ујт пагосНта као Мо1оћ 1гаг1 (Ја ти $е гг1- 

\'ије $1о 1уоп' пјјћоуи $1ауи \ уеПапи, с!а ћпби Јгуоге I ри!оуе 
пјјћоуо^ с1ићоупо# 1 роНИско^ и$ропа.

1Ј ИаПјј иктио је ГабЈгат с1ггаупј ргагшк XX бер!етћга, 
па и$ротепи кас!а је пагосЈпЈ јипак Сапћа1сП, ргосЈогот кго/ 
Рог1а РЈа и$ао и Шт, исјто кгај рарјп$крј $ује1о\;пој у!а-

2) 2а ипи1агпји ирогаки.
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с1аујш \ окгшио 1зог1зе га пагос1по ијесПпјепје. МосЈегпа 11а- 
Нја ђНа је уазркапа \ осЈојепа $1о1зос1агбк1Ш (Јићош XX 5ер- 
(етђга. Ко1о пјепе ћ1б1опје је гаиб1ау1јепо \ осНзасепо па1га§. 
1Јтјеб1о XX 8ер1етћга б1ауШ се бе II Ма1а1е сН Нота (КЈтбк! 
Во7Јс). \Ј 1от с1ићи ГабЈхат се ргеуабркаИ КаНјапбкЈ пагос! 
с!а &а роуес1с с!ги§јт поујш риГоуЈта уеНсше...

I) Ргапсибкој ГабЈгат бе осЈгекао с1ићоупо§ \ роЈШско^ 
ппгага Ргапсибке геуоЈисЈје: 14. ЈиП, Оек1агас1ја 1јис1бкЈћ рга- 
уа 1 буе б!о је исјцј уеПкот, паргес!пот, ћо?а!от \ и&1ес1пот 
1исопобот тес!и пагосНта — обис1еио је 1 ћп*бапо! 1)тјеб(о 
\гес1ио1а Ргапсибке геуо1исЈје ићасеп је и баоћгасај бНпе2 
к!еа1а рогосПсе 1 гас!а...

I! НгаНбкој ГабЈгат бе осЈгекао пагосЈио^ бУОјбГуа: НгуаН 
пјјеби ЗЈоуспј пе&о СоШ 1с1еа1, ри!окаг с!ићоупот, ргобује!- 
лот 1 роПИскот с1је9оуапји 5Ш се------ 1пс1ех I* буИађиб!

Сс&а се бе ос!гес1 бгђј \ б!о се рп&гПп?
3. II. 1942. — Оап игђис1епја. ИајауЈјеи је с1о!агак пеке 

котјбјје, пагесЈепјет с!а боћа 5ис1е игогио рОбјргетапа: 1п51а 
с!а бе огПза сеГкот 1гпи(га \ 12 уапа. НакпасЈпо: р1јиуаопЈса с!а 
бе оМб«, аП и р1јиуаоп1си бе пе бтце р1јиуаН, а и кН)1и п! так 
пигђи с1а бе пе угбП Копаспо: с!а бе кПзТа и орсе ик!ош. — Бс 
бао је Јоуапо\пс, ирга\чпк §гас!а. Шагпа \та(а је ргекогасј 
га ро1 шеГга \ оИбао. РобИје ије&а је с!обао Уијкоујс, а га пј1п 

• &'еб!аро\'СЈ 1 јес!ап уојшк ба ап1ота1бкЈт огигјет. Се$1ароус1 
би рОбкакаИ па рпспе с!о уга!а, ј оротепибе:

„буј, којј се ћШ ргогуап1, пека игти б!\'аг1 1 и ћосПнки 
ргјсекаји!“

„Та 1о је ргогјуапје га б!ге1јап]е1“ — ићуаИ те га карш 
ј барпе бибјеск

Се$1ароуас 1г $р1$ка је ргогуао рес1ебе1ак јтепа. Тек 1ас1а 
Кги&ег $е бјеИ с1а $и 1а јтепа ргНуогепЈка 1г ^огнјШ бођа...

1г1агЈто и бе1пји, ^с1је $то $е ротјебаН $а ргкуогетата 
12 боће ћг. 16. 1Ј с1\'огЈб1и гасП уеНка се!а сЈбГаса $П1]е«га. 
бе!пја с!и&о 1гаје.

Теге1пјакот с!о1аг1 се!а уојпНса.
Согћа је с!об1а 1ек и 1/> 2, аП $е пе сНјеП. Некојј $е набаји 

с1а се с1апаб, кас1 је коппбјја о\'с1је, согћа ћШ (Јоћга.
РобНје паб, с!об!е би и беГпји гепбке. беси $е ргеко је-

с!ап $а1.
Копаспо, ргасепј уо]1ИС1та, око 130 га1осе1ика париб1а]и
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!о&ог. Кис1а Л1 Уос1е? Котјбјја је оИб1а, а с!а согће пјје оки- 
^Па. ВПа је асчјиа ГопИб,3) као 1 с1о бас!а.

Кас1 бто бе \та1Ш \т. беГпје, а гисак бе пјје сПјеПо, ћеаН 
роббЈсЈепГеб,1) 12\*икобе буоје „бтоспЈсе“, иапЈхабе је1а \ игебе 
кибаИ. Мј бто б роуесапот &1ас1и §1ес1аН како от јес1и. 1\а 
\таита Јша сЈебеГак §1ас1пП1, кој! рг1б1и§кији с!а Н с1о1ахе с1а 
пат гагсНјеЈе согћи. .\Тарокоп, и 5 баИ бто с1оћШ гисак.

4. II. 1942. — 13апаб је ро Пги^ј -ри1 17.\тбепа ПегЈпГексЈја. 
ОНикН бто гапс1агбке шПГоппе. Рг\ч рш $то с1оћШ би&и. Оа 
паб пе1ко п!је оротепио е би рипе ибјји, НШ НЈбто с1оћШ ибк 
ВПо је гесепо, с!а се бе о\*е шпГогте сЈегЈпПсЈгаИ. — Оохпа- 
јето с1а ошша, које оГрибГаји, Пг^е уо\7ог, а рОбНје Го^а с1а 
роГрЈбији е бе роПикот пе се ћа\чП.

б. И. 1942. — Јоуапоујс, иргаунП; &гас!а, I сЈапаб је Шо 
о\с!је. — В1агјеб1па боће баорсије:

•„\Чјетс1 хаћГјеуаји с1а бе буако ји1го б\ч ргкеогепјсј 
ореги ао ројаба. АП ха Го бе Иосе \Нбе \тетепа \ барипа. 
ТгеНа ргаН гиП1је ошИ, којј «;а пептаји ос! кисе. Орста &гас!а 
Всо^гаПа пе с1а ш’б1а; ГЈргауа ^гас!а, 1б(о 1ако, пе с!а П1б1а; 
кргаеа 1о&ога пета П1б1а. 2а барип 1гећа с1а бкирјто 4—500 
сНпага. Кић1је, ха опе, којј .е:а петаји, оОпекиО се бе с1оћа\чи. 
Кирапје се НЈП Iгј ри( тјебеспо, а и ји1го, итјебГо 30, НПЈ се 
15, ра 1* 50 пшиПа \тешепа. Ако б1га/ап пе Иис1и то&П оеај 
робао с!а оИа\е, ргпшЧЈ ссто #а па беоји ос1.е'о\'огпоб1. Ако бе 
12 раке!а осЈигЈта шпо^о, 1о .че јта рп*ја\п'( 1 бГагјсбјцј боНе *.

2а барип је бкир1јепо 500 сПпага.
5. II. 1942. — 7л\ јтагпје иппуапје бкгасепо је угјјете /л\ 

5 пп’пта! &агје§ша бође бе роГихЈо .Мјетсјта. Кеакаја ба 
мггпе к1јисага (?) ИПа је иеробгесЈпа. .\аба је боИа ка/пјепа: 
ХПко I/ пје \Нбе пе у/Хгтл /а бјеси ргоје; угасапје рга/пЈИ капИ; 
ипсбепје раке1а \ сНјеЈјепје гиска, пПко пјје ро/уап. Ка/па 
је (е.чка. Обимо $е капа!, кго/. којј је и боПи сигПо пе.б1о Игапе. 
ОбЈт (о^а ргекјииГа је буака ус/а ба уапјбкјт б\чје1от. II р1- 
(апји би б\’е робПјЈпиге роИо1јбЈсе. Као с!а ргес!б1ој1 ПогНа па 
о\'оте ро!ји. Моје је тјб1јспје, с!а је бпПбао буе#а о\'о&а: тога 
о.-1аН сЈока/апо, ако .че Но .часЈа пе.ч1о шје исЈпПо, с1а бс пјје 
гпо#1о. А кас!а .чс ка/.е, с1а бс \ јо.ч пебГо ие то/.е исјпШ, (1а 
је 1о /.ННја Гако.

•'») УосЈа I/. себте.
•) В1а/еп! опј којј јтаји.
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7. II. 1942. — 13о1абкот &гире ш1е1ек(иа!аса, п1\'0 зе и 
$оћЈ росН&ао. Ос1 пјјћ карпе пе§1о 1 2а пејтиспе. Меш шЧко 
1И§1а пе с!а. Уа1јс1а јег пе 1га21т. Каг&оуоп зи 2\VI 1 уес!п'је је 
газро1о2епје, ШИ се јег је ргозао 3., а пјје ћНо ргогјуапја П1 
з!ге1јапја. ОрИтЈгат зе га&а1ор1гао с!о ујегоуапја, с!а тазое- 
11П1 з!ге1јапја \чзе пе се ђШ. №кј $1гаћији ха рго1јесе, кас! 
§ита ргогасН. — 51агје§1па зо1зе је гаћгапјо ризепје. Ри§1 зе 
зуејеНпо. Јатаспо је јхугзјо пагес!епје \т. капсе1апје.

8. II. 1942. — Ји1гоз, с1ок зто сИаН, паргесас зто тогаП 
ргекЈпиИ за сНапјет I зтјез1а кпјј&е Уга1Ш. 81о је? Око „И1- 
1зНо1екагаи Озгоујса пакгирјзе га!обеп1С1 за кпр&ата и гисј. 
5кого з\’ј, како ргесЈаји кпјј&и, Ићо $е оћјабпјауаји. Тезко зе 
газ1ајет за 5у. РЈзтот. КаН зи зуе кпјј&е ћПе па окири, 12- 
пЈјеСе.зи \2 зоће 1 ргес!а1е и капсе!апји.

|Млгес1т’к је ирао и зоћи 1 рп&оуопо с!а ха1осепЈсЈта 1ге- 
ћа 55 тти1а с1а зе зоћа иге(Н. (ГчЧ]е, пе§о 45 питПа!) То ш 
шо/е ћШ! 01зас1 се ћШ 25 пнпи1а угетепа; с!а зи з\ч котопи 
а јесЈап с1а реге гић!је зуакј с1ап! 13ак1е, и XX \чјеки, и оуако- 
Vип ргШката, зСулг икога упјесЈиа! Кас! соујек ирасЈпе и пеки 
згесНпи, ос1и7Јтаји ти зе \ тЈпЈтаЈпе то^испозИ 1ји<1$ко& 
2Ј\7'|јеија, 1е тога с1а зе р021\Чпс1 1 као /јуоИпја с!а 21\Ч! 1зНиа 
је (Ја к1јисап, како је УгЦете газрсс1је1јепо, розао ие то&п 
оћауШ: јта тпо§о зоћа, а и пјјта тпо&о 2а1осепЈка. 1Ј па- 
зој зоћј јта паз 130, а ћПо паз је 1 166! Ргес! пи2П1С1та, 1 ако 
јћ ппа 6, гаЈосешсЈ, као 2а упјете га!а гепе ргес! рекагпата, 
секаји па гес1, с1а зе јзргагпе; ра јзрос! зато сКчје з1ауте 1и§е\га 
с!а зе итјји. $1агјезта зоће ]е 12]а\чо с!а зе пс се озуПаИ па 
пагес1тко\'е рп&оуоге, пе^о с1а се з1\;аг 101 зуојјт 1окот. 0\го 
/пасј зикоћ 1гше(1и з1агје§1пе зоће 1 ХЧјетаса за иргауот 
1о1*'ога.

9. II. 1942. — Г)оћШ зто таз! ,2а §и&и. \чзе-тап]е з\Ч 
Јтато би&и, аН 2а 1јесепје зе ргЈ]а\Ч1о зато 30, ос! ко]Јћ зто 
зе зато паз зез1огЈса ос!уо]Ш гћо§ тагапја. 51к1е зе с!а зс ос1- 
\ч)је ј 1с1п и „би&аусе", ра ројесНпаспо ргПаге с!а 1111 па ргз1 
с1ато ша1о тазИ! А поси зе оса]по &гећи ... 1гчи:1ес1а На ]с П- 
јек с1оћаг. Ркапје јс с1а Н ссто зс тоа окираН и 1ор1о] уосН. 
кјјеспјк + 1)г. Ригтапп зе га 10 ћгјпе, аН јта та1о паНе.., — 
Папаз је Кјз ћЈо пас1тис1геи. 11 иазој зоћ1 ]е 1По \*еота уа/иа 
Нспоз1: гикоуосНо јс кгојсп]ст 1 сНјс1]си]ет кгића, а 1 согћс. 
О]е1окги&, \гап па§е зоће, ћ10 ти ]е \геНк. Оа П ]е рао 
|пПоз1 Ш зи #а роИсагаН с!а 1г#ије ћгапоиг— ргетје$1«§е 
па когпј! зргаћ Рге1гсзН зи пједа 1 пје$о\' ргПјар:, аћ П1 по-

и ис-
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уаса 1и с1га&осјепози шје$и пабН. УгаИбе &а и паби 80ћи ... 
Ообар-пиш ти јс с!а 1(Је киа ... 1Ј иујегепји с1а Јс1е киа, зус 
је зракоуао... РгетезП ти ргИјад I пабН зи б—6 за1оуа, х1а(* 
тка, ргз(епја 1 ро којј игогак зсгапјк хс1га\ић уа1и!;а...

10. II. 1942. — 1Ј с1уог1б1и је па гагпа тје$1а роз(ау1јеио 
\1$е $(о1оуа за зјеааНсата. КТа(епапе с!о1аге &ез(ароус1 за 1и- 
таата, а \г зоћа зе 12уос1с 2а1осеп1с1, рге1егпо $е!јаа. 2а зуа- 
ко§а, о$1т §епегаНја, гауосЈе: кас!а, &<1је 1 ос1 ко&а је ићарбеп? 
ако је 1 ос! ко^га зазЈизап? Каги с!а се зе $уе зође рогес!аи. 
биагпо Гта уеота тпо§о гаЈосепИса, озоННо зе1јака, којк 
пакоп тпо^о тјезесј зЧо $и ићарзепј, јоз пјјези заз1ибап1. 
Уа1јс1а је оуо кот1$1Ја, га који зто ђШ сиН с!а се 1$рћаи $1и- 
сај зуако§ ројесНпо§ гагосетка.

13. II. 1942. — .1 с!апа$ $е па$(ауПо за тазоушт $а$1изаијј- 
та. Ји(го$ ]е 12аз1о 60; а 1окот сЈапа, сије $е, с1а се јгасј јо^ 
96, а $и(га 300. Јатаспо $е1јака. Ргоси1о зе с!а се ћШ ризЧеио г 
100 §е$1ароузкЈћ ргНуогетка. бр4$ак с!а је ^о1о\' \ офгепПјеп 
па оНоћгепје. — Оапаз 1с1е рге($(аука га 1ор1и \'ос1и, како ћЈ зе- 
,.би§аус1“ то&Н окираН. — Уазке $с с!а!је ћЈзси $а изрјећот. 
— богпајето с!а је 12 Нг\'а($ке с1оз!о 120 гоћјјаза.

14. II. 1942. — Копаспо, пакоп 4 с!апа секапја, тј „зидау- 
сј“, 13Н $то с!а зе орегето. Уос1а је ћћкЈпа. 1Јкгас1озе пН резкЈг. 
Мокаг, кгог ћ!ас1пи сЈуогапи, тогао зат зе угаПН и зоћи.

15. II. 1942. — Оапаз је гћПја о$1оћос!епа \'еса зкирјпа 
/шосепјка, пјјћ 580 па ћгоји. То је \'а!јс!а и уе/ј за паја\1је- 
ш‘т ризитјет 96 1 300. МесЈи о$1сћос1ешта јта 1 гепзкНд '\ \/. 
гагпјћ с1ги$П'ешћ з1ојеуг: зе1јака пајујзе, ра геЈјегпЈсага 1 гас1- 
шка. буакј је ОоћЈо ро 100 сНпагг /л\ ри(. \г пазе $оће гес!о\'по 
ргота1гаји осПагесе, 1 гас!ији $е као па гпак ћоЦНка.

17. II. 1942. — Оапаз је Уијксујс с1озао и зоћи 1 рго/јуао 
/асосепјке, којј се \'јего\га!по ћШ оз1оћо(1епГ

,Л:е тагјт #а!... 21окоћпа је рИса!...“
„ОоЈагЈ с!а $е \ч’сН, с!а ргогјуа 1 га $1оћос1и, а ие зато га 

$1ге1јапје!“
Бапаз је ргоје та1о. \/а1јс1а пета 150 #гата.
„Ооћга је!... 51а(ка је“.
„б(о је тапје, 1о је $!ас!е!“
боћа ћг. 10 је зсћа ша1о1јс1пЈка. 1)апаз јћ јта 36. Ргес! 

пекоПко с!апа доуогНо зе, с1а је пекато о1ргет1јепо око 20 
..котас1а“. Сс1је зи о1ргет1јет?

18. 11. 1942. — Ос1 ргеНаИћ кпјј&а 12 капсе1агјје јс угасепо 
5у. Рјзшо ј бапоешк, пП зи Нопсбепе па сНаије тпо&е ргот-

.
1П

I

I
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котишбНске кгозиге. 1(Јјо1ј! Оуе ђгобиге 1)1 1ге5и1е с!а с1је!ији 
ргоЈикотшинискк 1Ј пјјта $и 1x111 је!е гесешсс I сј(ауј ос11отсЈ, 
којј 1уоге је2§ги тагкзхгта \ котипјгта. Зе1јасј 1 „сагб1ЈаИ ос! 
(о^а ис се тпо&о гагитјеИ, а ја \ 111110.^1 с!ги§1 сИато ро- 
јиерпо ј за гакуакшбси. 2а паб би 1о оге!с1 паике 1 ро(бје(шс1, 
којјта огЈуЈјауато ратсепје. Оаћоте, и оупп ђгобигата 17.’ 
побе бе геаксјопапп ро&1есН \ гакЈјиссЈ. Оа Јта рарјга 1 (Ја 
пета брјјипа, ђПе 1з1 (о гакуаЈпе (ете с!а бе паиспо 1 ргора- 
.цапсПбНскЈ ођгас!е. 1та 1 пекоПко рго(ијеугејбкЈИ ђгобига. и 
пјјта јта ро којј (Јођаг рос1а(ак. N0, рјбапе би: 1&погапајот, 
паисшт перОб(епјет ј перобГепот би5јек(јупобси.

Папаб бто (ЈбђШ је<Јпо& по\'0&, аП ш(егебап(по& уоб(а: 
с!јесака ос! 16 &осНпа — котип1б(и, кгојаско^ §е&г(а \г рго- 
ујпсјје. ОЈје(е 1зЈјес!по јх«:1ес1а; &1а<Јпо је 1 Зи&ауо. Мгбауо, 
јбрјјепа Пса, гтк осјји и та1ој &1ау1. т 6г. Ригтапп &а бу!асј 
ј ротахе ти с!а бе пата/.е: бата коз( ј ко/.а! ОрсепКо сПје(е 
бс бибгесе ба бипра(јјот, а \Нбе пјПт, с1ги^о\ч ти, с1аП §и т 
пеб(о је!а.

„б(о ^а пе те(пибе тес!и та1о1је(пЈке?“
Капо бахпапје га гаг!о§е буоје П1јес1е, ипаргесП ^а с!о 

б(ерепа та1од* тисЈгаса, коЈ1 је орабап ро рогедак кој! ро- 
б(ојј 1 коЈ1 КиКиг(га§ег1б) Посе с!а ха\*ес1и и Е\тор1.

Уесегаб с!а је иИЈјеп јесЈап гођјјаб, пес!а\шо с!о\гес1еп \г 
МКгоуЈсе. 1Ј 1исП1и с!а је ројео — кабЈки!!! (?)

20. II. 1942. — ОоИјо бат раке(: кгиНа, б1ап1пе, 1ика, бе- 
сега, 2 Птипа 1 — оИесапје с!а си гес!о\м1о рг1таИ раке(, б\гп- 
ко& и(огка \ ре(ка. I ја бат ба игИис1епјет ос1то(а\'ао раке(, 
с1а уЈсПт б(о Јта и пјети. I ја бат роб(ао сПопПчот Објесаја, 
с1а шјебат зат па бУ1Је(и, с!а 1 тепе \'еги уеге ба г1уо(от, 
ргобПт с!оИгоП1сет \ ИисПкПт т'о(от ... С1ас1, пебатса, пе- 
б\'јеб(1сс, б\'с се ргоск Јисег ј ји(гоб, итје$(о оНгок ШогоПје, 
га с1огисак је ИНо бИтте 1 кгиИа, рак коска бесега. РобНје 
с1иИо\'пе ујегИе око Ијбкапја иб1ји. осП&гао бат рапјји рге- 
Гагапса. 1 ја браскат и сегс!е!в) I — \чсПб (1 иуагепја! — ос! 
тПоб(е бат с!оИЈо рггепи гЈНЈси — кагаб, паНк па§1т бра- 
гјта... “Опај Лчојј јта, с1а(1 се ти бе!“ д*1аб1 е\'апс!е1бка 1о.е:1ка.

22. II. 1942. — 1та пекоПко иоа, 1г (Ја1еке боНе, сије бе 
(игоПаи ^1а$ гепс, бПсап с1огЈ\'апји Ш јес1 јг ^1иИе бите Ш 
рПиппе. Ја бат о\'о га\чјапје Ш јски пагуао „Гги1от“. — Е1

5) 1)опобшс1 киНиге. 
г>) К1иИ, с1гиб(уо.

I
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рпиоги 1та 1пс1е$е1ак 1ис1ака \г Нгуа1бке. N0011 \иси с1а би 
§1ас1пЈ:

,Хе6а!“
„Бај кгикаИ
„Кгика!“
„Рги1а“ 8 јес!ие б1гаие, а 8 6ги§е бСгапе о\и иоаи уарајј 

Сјебкођпо дјеШји.
22. 11. 1942. — Оапаб 8Шо 1таН с!ги^о ргес!ауапје ро ипа- 

ргјјес! ос1гес!епој 1еии: бсо пи шибкагс1 и ђгаки с1о2Уо1јауато 
зеђј, а пе с1о2Уо1ја\гато буојјт 2епата?

23. 11. 1942. — Тгојјса би о!ри81епа. Уе8е1је, 1]иђ1јепје 1 
гикоуаије 8-л 081о6ос1еп1та. — Баиаб бто*па „Отуег/ШеиГ' 
га8ргау!]аИ о 1епи: 81га$1 1 гагит.

23. 11. 1942. — Тебкј идагас. Бап раке!а, а тој је 120б1ао.
Оа пи &*а пјјеби $то(аН? КагтШјат о ргобНт ра(пјата 1 
01пта, ко]1та ]об 1с1ет и 8и$ге(... — Оапа8 бто габргауЈјаП 
о 1епи: 1Јт]еп]е с11ап]а.

26. 11. 1942. — 1Јпа1ос оре1о\;ашш орошепата, с!а $е и 
гиН1ји не §а1ји рј$та, тиода 8и ро1п'а1апа. 0\;ојЈса 1*2 иабе ј 
>оНе 8и 12\ес1еиа 1 ка/пјепа ба ро 6 ис!агаса репсЈгекот ро 
гиката. — 13апаб је ргоГ. Оопипко росео сП\1иб бУојШ рге- 
с!а\гапја: 1јуос1 и аб1гопоппји.

3. III. 1942. — Рпја1по 12пепас1епје. СЈка МПап је ибао 
и $о 1)и, сЈгхесЧ и гисј геНкј кјбк Ро2\;ао је „тага!а“ 1 паге- 
сПо ти сја окгесј о#ас!епе гЈсЈоге с!о кП)1е. — С с1уогЈ81е је с!о- 
јигПо \чбе аиштоНПа, 1*2 којП1 би ЈбкосШ §:еб1аро\'С1, а 8 пјјта 
Ог. Јип" ј бсћиђеП.

...\’аорако!“

.,б10?“'
„Мапј, Јип& 1 бсНиђеп гајесЈпо, 21око6пе би рисе!“
Оап је б1ге1јапја. Мпо&о 1ћ бе и1ји1]к1\;а1о и иујегепји с!а 

шабоупјћ 8сге1јапја \ч8е пе се ћШ. Уес ос! 17. Песетћга јћ 
тје НПо, озЈт опе (гојјсе 1 опо& оћјебепо^ 14. јапиага.

У с1\т»п*81е ис1и сЈ\ч]е \;еПке „Маг1се“ 1 ос!пекис1 8е икаге 
<а\- арага!, кас! је б(ге1јапје. 12 пабе бе боће \чсН $уе. С)\'ај 
ри1а 8с ргогогј пе 2а(\'агаји. Оппна ко]Ј би бе ја\чП га „1је- 
кагбки“, Пјеспјк Бг. Рјјас1е, ка/.е:

„Оапаб је /а пг.б спп (1ап; и уЈабШот јс пПсгеби с!а бе пс 
рокагијето!...“

иса би бпигсЈепа, а тпо&а би ргоћ1јесП1а. Кекојј, као 
окатепјепј, б1оје јН бјеПе. Оаб сгпе псЈ2\'јсбпобП оћићуаГа 
8\ге. Мпо#Ј Јтаји Јебке кгјујсе.

»
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ијесшк Ог. Р1јас1е \ 1ко бе га1екао кос1 пје^а, гак1јисабе 
бе и АтђиЈапи.

„Мапсе" би оиб1е кгса4е. №кј геко^е за ујбе ос1 160, а 
пекј IугсЈе с!а јк је ћПо 56. РгЈтјШа $е зата патесе: ако би 
„Мапсе:Ј ћПе кгса(е, ујегоја1ш‘је је с!а јк је ђПо 160. -- 
Рјезта, која бе, јта пекоНко с!апа, иа уесег си!а ос! т1асШ1 
— гатг!а је.

Ргокоте'1иаг1ба1о бе I о\;о $(ге!јапје \ $уак је паб^аујо с1а 
„ђгојј с!апе“.

4. III. 1942. — Оапаз је сгш’, уа1јс!а иајсгијј скш и пабој 
бођј, ос! кас! 1о&ог роб(ојЈ. Росео је пте, б(о је к1јисаг, /а 
ипобепје ргоје, ос1аћгао „Но1је“. Мекј 1о игебе гпакот с!а §е 
боба угаса и тПоб! ака МПапа. КабПЈје, с!ок бто јоб ђјН ро- 
1ш*'с!ј, ргј ђјбкаији иаји, сПса МПап уПчпи:

„Ош, којј пе ргјтаји \сб \г уапа, пека бе бргете у.а 
ргапје уеба!“

,Лта Н 1ор1е \'ос1е?“ — ирИат.
„1та“.
I. паб 23, паПобто бе и кираопј. По/тбто јоб јесЈпо \г- 

пеппПепје: пач Кегђегиб, охђПјпа Пса, које је 1ије1о с1а ђис!« 
ђ!ацо ј п:'бтје>епо, јбао је /а иата, побесј и гиа пекоНко ко- 
тас!а барипа.

,,8кЈс1ај бе ^о \ орсгј &асе \ коби!ји!“ — ујкпе ђоп§ти.
РЈГаије ргапја гиђ!ја, које је ђПо осИо/епо тпоПпот 

петодиспобси пађауе барипа, пјебепо је рп$(:ојтје, пе^о с!а 
бе /а пађауи барипа иро(гсђ1о с!оргЈпоб бапПН /а(:осешка.

Ргес! уесег, с1ок би $е га/пе бкирјпе каг!а1е, 1Д'га1е бађа 
ј се\;г!ја1е, п пи ђШ па окири па „1Јп1\;ег/Н:е(и“, с1а б1и§ато 
ргес1*.\аије о рбЈНоапаП/а, пепаПапо, 1 пеођјспо и опо с1ођа, 
ип1с1и ^ебкфоусј.

„АсПитсг! Пгојпо б(апје 123“ — гарогНга /атјепјк $1аг- 
јебјпе бође.

Ти бп 8сНиђеп ј Кги^ег, а ос! бгрбкЈН \’1абГЈ Уијкоујс 1 пе- 
коНко ротоспјка. бсПиђег! бе ођгаса биакј 1 ка/.е ти, Ја се 
бксгјђ с1апа ИПј рпб1еп.7) Како је б1гјка ђјо рго/еап ба тпот 
1 ОбГаПт 22, (о б\ { и/тето (ЈођгЈт /иакот. бсИиђеп /.ароеје- 
сП с!а бе б\п' рогес!ато с1ебпо ј Пјеео, рге^1сс!по. 1та брјбак и 
гисј. Рас!аји бе иас!е, с1а ђј 1о тод*1о ђШ оио пак1арапо ри- 
б1ап;'.‘, исП’ I 1. оца се ђШ тје$(а и бођи Росе1о је рго/1\апје. 
Као с!а ш - пс1ко ораНо 1о1ја&от рс&кт.

• ) РобНје ппсбсс Папа 1>јо је б(ге!јап.
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„Оуо је г1о!“ — барпе пп КасЈојЈса.
Ро ргохуапјт 1теп1та, га које аат хпао га51о $и (и, 

објеИо $ат с!а је оуо рго21Уапје га Јајтсе. Мој озјесај /а- 
1нгаи тпо§е. Кас! росебе ргохЈуаИ Вапасапе, 1о оре!: $уе ха- 
\ага, јег $и б\ч осекЈуаП пј1ћо\го бкого об1оћос!пјее. Ргохјука 
$е па$(ау1:

,,Роро\;1с Раја... бгсИс Уаза... Јакоуас МПап... МаИ- 
је\чс М1го$1а\;... Ма1е$е\; МИап ..

I 1ако с!а1је. МјШ 26 па ћгоји.

I

I 1 У! 1Ј, I
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Тгадоуј кгуј па б!ерепЈсата ргеко којЈћ би У0<1епе *2г1уе и „Мапси”.

ВНјесЈа 1 ирЈабепа Пса око. тепе 1 ргесЈатпот;* б\ч и!и- 
сепј, као с!а бе и сис1и, НебротоДП рНаји §1а зе оуо гђ1уа? 
I па тепе је јако с!је1оуа!о. Као с1а $ат итпо рп&оуопо како 
Го аа шЧко ш*је 5с1шНег1и о1г#ао брјбак \/. гики?!

„5\ч ргохуапј пека рокире б1уагј \ 17лс1и!“ — ропоуј 
Уијкоујс.

Рпја1е1ј1 бе 1јиНе \ орга$(аји; гикс бе ргихаји, а ја бат, 
ого.бепјт гепјсата, ргјбрјео с!а рги/јт гики Рајј...

Оо засЈа је НПо 8 јјј 9 табОУшН $1:ге1јапја| аН П1 јес1по 
т’јс (оПко с1ојтПо, 2аНппи1о, ргеб!габНо \ и!ик1о ргкуоге-
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шке, као о\'о. 81о $е с!о§осШо 1 ?с1је? Ргоси1о $е с1а се 1з1П 
г>1ге1јапо 200, тес!и пјјта 16 2еп$кП1. Оа Н је оуо га ос1тагс1и 
ј га$1о? 1г поујпе с1апа$пје^ пас1пеука, П1$1а $е пе (Јас1е гак!ји- 
сШ. 06га1по, па^1а$ауа $е, с!а је Вео&гас1 пајпПпПјЈ ЈЈгас1 и 
Е\торк

0с1\'ес1епј, рос!у1асЈ $е, НШ $и о$ис!еп1 па $тг1 г6о& кпујса, 
које 1 т $е рг1рј$ији. 5ас1а $е о$ис!е јгуг$ији. N0, $ис!епја п|- 
какоуо^ П1 је ћПо. Оок ЈИ јта, којј $и 0Ус1је 5Ш 7—8 тјезесј, 
јта ЈИ кој| $и 1ек с1о$П. 51ге1јапје $е па$1ау1ја пакоп 2 тје- 
$еса $1апке. 2По& гЈте 1 $шје&а? Ргјје $е $1ге1ја1о с!уа риса 
тје$еспо: 3. \ 17.; $ас1а пспас1апо 1 3. 1 4. 1 5. 1 9. 1 17. \ 1ко 
гпа кас!а! ЦисП, којј $и и 1о§:оги 4, 5, 6 \ уј$е тје$есј, а пас1- 
/л\јеП $и 1оПка $1ге1јапја, $та!гаП $и $е уап ора$по$И. 5а<Ј, 
ос1јес!пот, с!о1агЈ гес1 1 па пјјН, а $У1 о$1аИ, коЈ1 Јтаји та 1 
1аки кпујси, гарас!аји и р$1*Иоги $1гаИа. ТЈт 1ега је 1а с!и$еупа 
ор!егесепо$1, $1о $е пе гпа га које $е кгјујсе Јс1е па Јајјпсе.
А гпа $е, с1а 1И је тпо&о оМ$1о I Иег кпујсе. Јегју је Иа$ рг; 
тјег оЈуесЈепЈП Вапасапа.

1\а уесег, пакоп $1о $и па$ 1оПкЈ о$1а\НП, јо$ је НПо п. 
кЈН, којј $и $е пасЈаП с!а о\7о осЈуајапје пјје га $1ге1јапје, пе&\ 
ргетје$1ај и с1ги&и $оИи! Се$1о, рг1 оЈуајапји оуако\НИ ^гира, 
о$оИко Јеугеја, 1$Исе $е с1а 1с1и и Ппир 1о^ог. N6 гпат ако је 
оуо $еПеоИтапа Ш ргје1е1, с1а $е иИ1аг1 сЈојат ргео$1аНИ.

II $оН1 2а1осепЈС1 гаг^оуагаји и ^гирата; око иргагпјепШ 
тје$1а па рпспата ропа\Пјаји јз(е тј$Н 1 1$1е ггје^г. АП ИПо. 
како $е ргј$1ојј ргес! јо$ гјаресјт "тоНоуЈта ...

(ЈпШе $1агје$та $оИе, КЈтег. 5\Н $и ро§1есП па пје^а
ирегепј.

„Оп се гпаИ како је!"
„Г4е 1геИа <*а рПаИ, с!о$1а јс ро§1ес!аМ &а како 1г"1ес1а1к%
В10 је тгаспа, ЈгиГа1а ро§;1ес!а, ро§игеп 1 $и!1Ј1У. Те$ка 

а!то$Гега га1о$И, рге!уоп $е и а1то$Геги Гга^Ше.
„5\Н па зуоја тје$1а! I Па $е пНко пе ргетје$1а па ргагиа 

тјс$1а! Тко Иосе, пека уебега, рак $ргетаМ $е га $ра\гап]е!“
Тигпа $кирјпа је роН]е§а1а.
5. III. 1942. — Како ]е ИПо 1игпо Нје§апје, ИПо ]е 1игио 

ј и$1ајапје. Мекј сис1поуаМ о$јесај 1е оИиИуаГа: као с1а ]е киса 
ро$1а1а уеПка ј рго$1гапа; &о$М, којј $и зрауаН иа 11и, оМ§Н 
$и. 0\га ргагпјиа 1 гсс! 1е$ко ргЈМ$ки]и о$]еса]. Кас1 $ат и$1а- 
јао, ргес! тепот $и гјарПа ргагпа т]е$1а, као о!уогеи1 ^го- 
Иоуј: Ти је $ра\гао $уеисШ$1агас МаМ]е\Нс; с!о пје^а ргег- 
зјесЈпЈк ораие бигаш; с!е$ио ос! теие, иета Уа$е бгсНса, иета

/:
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Вапасапа НјкЈса 1 биђјса ... Ротакпизто $е 1 ис1ођп1је зтје- 
$и$то, аН па$ оћи1п;а1:а објесај као с!а $е $тјеб(:ато па јо$ 
$\гје2е Иитоуе хет1је ...

Ја пе Објесат §1ас1, а §отНа пе јиг1 ха бапоуцјкот. Мео- 
ђјспа је оуо НбЈпа, као и гћПја о2а1о$сепој рогосНсЈ. б\ч $ао$је- 
саји, секајисј баћгапи тић $ара1п1ка. буакј бит то1ога 
с!је!ије као с1осНг е1ек!г1спе $1гије, ра тпо§1 розкаси па ргј- 
спе, парге/и $е, с!и1је \та1, с!а \чс1е. 1Јп1с1е јес1ап аи1о $а &е- 
бгароусјта, ра јес!па уеПка „Маг1са“, $а гих1са$ит хаујебата, 
ра јес!ап 1еге1пјак, уо$1ап1т р!а1пот рокпуеп, рип оги/тпјћ 
ссе$1ароуаса. Бос1е пагесЈепје с1а $е ргохогј /аГуоге. 1)шпо рга- 
ито, $1о $е и сЈуопбги с1о^ас1а, аП та1о $е га/аП1ге. Копаспо 
\о/Па кгепибе га Јајјпсе. Тп §гире ро Пч „Маг1се.“

ЦисН Погискији ићо, ђег опод* Писпо§: гас1о\го1ј$1\га и ро- 
б1а\т1јапји ,Дгрехе“ 1 пјхапја је1а, педо Ићо га1о/.е, $рого јеНи 
I као с!а и ие$1о рП]е ...

Оок $и /а1осеп!С1 јеН, као па с!асј, и боћи ирасЈпс Уб1к$- 
с1еи1$сћег бИрапоуЈс, којј је 1ло ргохуап \ ос1\'ојеп, а и 2пс1- 
пјет 1гепи1ки, као КНјетас, јги/е!. Ргоуоо је пос $ опјша, ко- 
јјта је 1о НПа гасЈпја пос и гп'01и...

(ј. Ш. 1942. — и габроЈогепји и1исепоби I 1га&П\е, рго- 
1аг1 угјјете. 1§га $е $аћа 1 кага!а, аН ђе/. \чке 1 $\тас1е. П $ки- 
киршатз $е га$рга\'1ја о јисега$пјет $1ге1јапји. РгосиЈо $е 
с!а Јћ је б1ге1јапо 226. Ро$1а\'1јаП $и рПапје: Оа П је о\'оНкГ 
Пгој $1ге!јаш'П га осПпа/Пи песе^а, $1о $е с1о&осП!о, Ш $е 12- 
\тг$ији ргебисЈе?

бпПбЈо оуо% рјгапја јеб!е о\*ај: Ако је оуоПк! ђгој б!ге- 
!јап 7л. оаша/сШ, и тпосса ђј бе $гса \'га11о пнг, јег Н1 $е $та- 
1гаН \*ап орабпобп; ако $е рак ј/уг$ији ргс$ис!е, опс1а $\'*1 ппаји 
с!а >1гаНији, јег јо$ то?ги с!осГ па гес1.

Орј, којј зи о\;с1је рго\'еН б, 6 1 \П$с тје$ес1, $та!гаП $и 
>е \гап ора$по$и, \ јегијисј с!а Ј2с1г/а\'аји пски кагпи. бас1, с!ок 
П: је $; то тогПа ђп^а (1а П сс с!о копса аргПа с1а $е оПа\*с!е 
јбкораји, јсг $1га1шји ос! по\*1ћ роспч&а $ите ј иПсе па с1ап 
! таја, ибПјес! Се&а, 2а ос1та/с1и, пкко пе Ш о$1ао /јЧ', /.аИ\'п- 
пћ; \\) је рбјћога $1гаћа.

I’ ('г-ппт тпокјћ ргИ\тЈгепП:а, као с!а $е 12\'Г$10 ргео- 
кгеп ги^ији 1 Јбкагији $аисе$се сЈги&оуппа, ко&а, с1о $ас1а, 
1:ос1 гјшот!* , п!јс !нћ . \'!а:1ао је пећа*, 1е пакоп ос1уос1спјл, 
1Го!о\'о пе 1)1 \'ј$е тЈбНП па опс, $а којјта $и и Цш 1 пас!ата 
$рго\’осНП с1тк* ј тјебесе, /ајссЈио $рауаП, јеП, ј^гаН 1аН1апс1а

I

■
I
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Ш 5аИа. Ро ЈгаНјапзкој роб1о\чс1: С1п шиогс, ^јасе е с1п \'јуе 
б1 с!а расе.8)

7. Ш. 1942. — 51агјебша боНе шпс!е 1 ођаујеб1:1 паз, да цр 
бишпјјбе е је оп баорсЈо га(:осеп1ки В1а&ојеу1си, ас1\;ока1и \г 
барса, с1а ти је ксег Уега („б1ика“?), која је НПа и бипп $а 
раг(:!ха1пта, икарзепа. Тко ти је 1о баорсјо, пека бе јауј \ 
каге како је (о с1охпао! 2а (о 1та 10 т1пи(а угетспа, тасе 
се буа бока б(гас!а(П

РпјаукеЦ зе јаУ1, 1з1 ргес1а( б(га2аги, а роз(о је б1исај 
пеут, пас1е је с1а' пе се ћШ роб1јесНса. I (ако бас!а ргес! пата 
јтато с!уа пебге(па оса: 1* Вгапкоујса, б(агјеб!пи бис!а и Со- 
Јикоуси, коте би (акосЈег ксег, која је ђ11а и зипп ба раг(1- 
хапјта, иНуа(Ш (пје§а би б(ге1јаН 5. о. тј.) 1 ас!\'ока(а В1а- 
1>оје\пса, којј ђо1еб(ап 1 бкгћап, 1е21 као па ос!ги, окгигеп 
бјтра(1*јата 1 (Нпт баисезсст с1је1е бође.

?4а 100 1јисН ]е ђПо 38, коЈ1 пцеби с1ођШ раке(а. Опо 
з(о је ос1 раке(а б(ге1јапШ бразепо, рос!је1јепо је тес!и пата 
&1ас1пш1а.

(Ј јесЈиот раке(и иазП бто р1бто бНјеПесе бас1г21пе:

„Јагкоуас, Ме1а.
„Ога^1 ђга(е б(еу1са! №јрге Па (1 р1бет с1а бе 1 

киси П1б(а пе ђг1пеб. Ја о\;с1е бесИт кос! уаб 1 (еса 1 (е(ка 
811 /.с1га\Н 1 ои1 (ј уос!е гасипа га Ка(1*си \г Сгераје. №тој 
1п$(а с!а ђгтез. Теса је з^опо ба ргоуосЈасШјот 1 каге 
како је КаПса 1*та1а пеке раг(1је с!а зе ис!а, ра пебе,
пе^о зе рка кас! сез (1 с!а с!ос1еб 1 с!а П-----------------------
иесКШуо
рка с!а П б1 с!озао 1 с!ок 1пје си1а с!а шб1, рогиб1уа1а је 
с!а Јс1еб ха т*и. КТе ђппј пјб(а, б\'е сс Во.е: с!а(1, а зас! тЈбНт 
с!а зат И с!оз(а р1за1а. Оги^о тогсЈа (е пе т(егезије. М*е 
ђгпп, (еса (ј уосП гасипа, а зас1 ргоскај 1 (е(ка тг гебе 
с!а је 1 Уоја оус!е ђПа ј опа (е тпо&о рогПгауПа 1 б\ч.

Ме1а“.
„51е\пса, бјпе тој! КТе$ге(по бгсе та(ег!по! МоН 

Во&а! Во^; јс сЈођаг, кизо тоја, згсе та(ег1по! Оођг1 зте
2ђо"от!“

0\гај 1* 5(е\Нса је Шо тотак ос1 20—22 §осНпе, бгес!пја 
з(аба, р!аукаб(е Јсозе,. .пјегпо^ 12§:1е(1а. Вегај ти је Шо иа

а опа ог1о\Н(а МШса (оНко

тој, Во§: је сЈођаг!

«) Тко ишге, роауа; (ко об(апе, (ај бе и(јеб1.

п
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рпбш 12тес1и ргогога ћг. 2 1 3, с!о + Јакоуса. В1о је и &ги- 
р1 бигап1.

Шбсогјја егиР^ бигап1 је оуа:
2а угјјете га!а, ргШкот и1а$ка Ијјетаса и Вапа1, ји§о- 

$1ауепбка уојбка $е ро\МасПа, а хабШшса јој, §1аупо ос! Ппап- 
сјјбкјћ б1гагага ј ро1јага, р1*1тПа је ћогћи $а Мцетсјта. II 
ћог51 је иђјјеи јесЈап №јетас 1 јеПап је гапјеп. Рге1бјес1шк 
орсЈпе бигап1 с1ао ]е па!о? с!а бе тг!уас баћгапј, а гапјепПс 
Па бе бк!оп1.

№се1шк, орС1П$кј ујјеспхс!, ^гоћаг ј §гас!ап1, којј би исе- 
б1\гоуаН и оуош ћитапот ро$1и, ро11уа!ап1 би ј окгМјепЈ с!п 
би исеб1\;оуаН и оуош ић1б1\ш! 5\ч би $1ге1јап1. бра$10 зе $ато '« 
ћПјехпПч 5\;е1а Роро\;1с. — Оапаб бто ЈтаН ргесЈауапје 1 га- 
бргауи: N126 1 р1етепке $(га$П. КеГегеп!: Оа\чсо. — Ргј копси 
габргауе орагато §гире гаГосепПса гаћппи1а Нса с!а бариси. 
Оогпабто с1а би иШјепа с1\;а а§*еп!а роНсЦе: Кобтајас 1 2а- 
1ас1а, а с1а бе га а!еп1а!оге пе гпа. Е)ак1е га оПтагЛи По1а/1 
и оћ21г 100 1јисН. А пета паб буе^а П1 б1оПпи!...

5аП је 2а\;1ас1а1а рга\;а б!га\;а, која бе ^гатсПа ба рапј- 
кот. ВПо је 1 игаупо^еЗешћ Нићоуа, коЈ1 би рОб1ауПаН рј- 
1апје: Оа П се га оПтагсЈи ић1б1\;а а^епа!а ГЈргауе &га<Ја игј- 
таИ 1јиПе 12 Себ1ароа, Пак1е 1 12 о\ге пазе боће, Ш $ато \т. 
д*отПе га1осеп1ка Урга\;е ^гаПа? А 1о Ш ћШ таћоткотитбП

Оок је оуако гегопоуапје пеке итЈгПо, и боћи би (ЈобП 
лек! ишТогтЈбат*, осЈ којјћ јес!ап ос! Ре1с1^еп<Јагтепе, којј 
т$1 б!ге!јапја, 1е игео с!а ч$е ргорНије, газ1о јс 1ко 1и, с!а 11 
.иа Је\;геја 1 коПко?

„1та 1ћ бес!ат!м
„Оеб1о ћеббег!“
„§1о је гекао?“
„ТЈт ћо1је!“
РгНуогета би \ с!о бас!а \;јс1аП робјеГс р:еб1апо\;аса ба брј - 

$коУ1та Је\;геја, с!а јћ паНорипе Ш ргоујеге, ра ћ1 па$1и1Ш 
сЈа је 1о иоћјсајепа ргјргаупа ггПпт га б!геПап;е. Оуа* ри!а 
2а ос!та2(Ји... 0\;о је Шо по\; исЈагас. Мпо&ј би итикН \ рге- 
(ЈаН бе буоит тЈбНта 1 обЈесајЈта... N0, пекј, као с!а $с 
оИт1ји тЈбПта бтгП, Јо^јспо $и ргЈтјесЈуаП, с!а оуа робјеГа 
т*б1а пе гпаа, с!о П сјпа ргобЈе гпаНгеЈјпобН.

Уесегабе као бјпос, 1ек пебГо с!а га1о2е, кас1 бИге пагс- 
с/епје, сЈа бе боћа бргепП \ ћис1е сјб1а као ггса!о, а брауапје 
п У29. Оуо је и јес1пот сПје1и гаГосешка 12агуа1о поуо 
игћисЈепје. I
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„2аг 1 поси?!(<
„б(:о 1л 1ша1а с!а гпас! оуа поспа ро$је1а?“
„N0 гпасј П1§(а! 1ЈргаУшк се с!а с1ос1е и шбрекаји. 5јпос 

8ШО 1е§И, бкјпик Пбеке ба 2аги1ја, а пЦе с!обао.“
КНје сЈобао П1 уесегаб. АН оуо с!је1ије 2аб(габијисј, рос!г- 

хауа ј ро(епсЈга а(тобГеги игаба, и којој бе 21усј кјс1аји.
ке&1о бе и 9, како је пагес1епо. 0с1 игћскЈепја, којс 

(1апјта 1 гаје, тпо§1 пе и$пи§е. КТос је ђНа ЖасЈпа. Кобауа је 
НЦебпПа; ује(аг игНкао; ^гапје б(епја1о, суППо 1 јаика1о. рјјик 
је као ос! пеке рјбкауе гујјегј Ш бађ1абП. Оо1аг1 12 ипи(га- 
8ПЈ0бП 2§тас1е 1 га\чја НосННкот; с!а1ека 1ира угаГа \ (и(пјауа 
оПјекије као и ик1е(от с1уоги 12 рпсе.

1Јб(апет с!а ргобесет с!о кПз1е. С1ес1ат паро1је. СибП 
сгпо-бтесН ођ!асЈ рпкпН би пеђо, а ЈгпаП с!\гопбпо§ 21с1а, 
с1а1еко 1* ујбоко, као р!атеш јегНс, 12 ођ1ака \чп тјебес. 12- 
.И'1ес1а као с!а1ек1 бУЈеПопПс, коЈ1 12\иге 12 игђигкапе тогбке 
рисјпе. УгаПт бе па бУО.ј 1егај. КТе то&и с!а ибпст. бкирјт 
бе јброс! кађашсе, бк1ор1јепП! ујес1а, (Г1 ри(а бат јгђгојјо пт 
иабке ос! 100 с!о 1. Ује(аг и ^гапји јгагјуа иПбак, као 
бат па рагођгоПи, којј бе уа!јибка 1' ргођјја кгог уа!оуе.

0\гај бит паНсЈ 1 па уа!јапје бЦипка па тогбкјт 2аН 
1Ј2ео бат оре1 с1а ђго]1т паГгабке, а1ј ђгојеУ1 би бе , 

каН ј ђгојапје ргек!с1а1о. КТас1\Јас1а табГапје о бУЈеПопПси, иг. 
ђигкапот тоги, 1, пајгас!, о 1згос1и сис1по\га(о& ођНка, паПк 
па се!уегои§1абП бр!ау ос1 сетеп(а, ба јо§ сис!по\гаНјот ро- 
>ас!ош ј риаПсЈта. Зуј би осјграпј 1 ђоб1, и ођгабНт ђгаПата 
па тгбаујт, спПт, гиНт, ђПјесНт \ ЈбрПепЈт Ната. Кас! П\ 
зе ^1ес1а 12 ис1а!јепобП, б\Пта бе Псе 12оћПсије, тЦепја бе и 
Пги^е, тпо§;е ођПке, 12\гос1е бе јес1ап 12 Пги^о^а, б!јеуаји бе 
као и рап 1 јбсегауаји. Тко је буе оус1је 1 §:Пје Ше оуај б\гЈје1?

Вгос1 је па с1еђе1от тоги. УјеГаг 1 уа1оу1 тоГаји ^а, па- 
цНпји, зтаШ тоге, јгђасији ^а, рак уики и ргоуаНји, 12 које 
као Па песс У1бе па роугбти. 8ас1 оуај буЦе! 1та 1јис1бке ођ- 
Пке: опато бе 1ики, о\гато бе буас!а]и, тпо*Н ро\ггаса]и Ш 
бтисепа тог^а, и тис1 тогбке ђо1ебН, па роПи 1еге.

Кас! је гаПапПо, ђЦабто па ргауот ђгоПи, па уеНкот 
јегЈгслјаки, па о.2:готпо] ђгасег110). А р:с1е би 1]иП1, ровасЈа? 
Тато, 1брос1 ргатса, и кгр! 1е2е тпосЦ, аН 1бр1]епа Нса, б рга- 
\Пт тг(\гаск1т &1ауата, б ос1та као ^огиа 21бС1, ко]1 бе §абе.

I
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Сс1е $то? К0Ј1 је опо зујеиопјк 1з1о? бкосјт с!а \чсПт, 
^с1е $то 1 с!а Н 1л $то $е то§Н, тх ује1аг, $к1опШ и који 
1ики Ш иуа1и, аН ос! \'а1о\'а 1 тогбкојЈ сПта, П1§1а пе брахПк ..

УгаИт бе па ђгос1, по зас! је \хг р1и1аси уегап, риз!:, а 
§Шеђоу! јес!и ргоји, који Об(:аУ1§е 1јисН ЈбрЦепЈН Пса, ппЧуас- 
кШ &1а\'а, б осјта као §о.ги<п 21бс1, кој! бе &абе...

1Јб1апет јоб јес1ап ри! с!а НосЈосабИт га та1и пи2с!и. \г 
с!а1еке боНс, као с!а кика\чса кика, сије бе 2а1оћп1 ^1аб „Гги1с“, 
којј, као с!а оропПпјс е 1и 1та јоб пебгеГпцШ, кој! би уа1јс!а 
хаУ1бИ УГ1Јес1п1, јег пЦеби б\'1ЈебП1 б1апја и коте бе па1а7.е.

2аб1апет ргес1 ргохог 1 ореГ и&1ес!ат опо ННбГауо бУ1- 
је11о, које ј баП паПсЈ буЈјеИи бујеиошка. АП 1о пЦе тјебес, 
пе^о 2У1Је2с1а уесегпјаса!

„Јеге, и б1 Но1еб1ап! Тј ђи1агп1$!м
1_.е^пет јоб јеПпот. бкирјт бе и к1ирко, гао^гпет каНа- 

П1Сот 1 &1ауи рокпјет. бас! бат гагт1б1]ао с!а И $ат бапјао 
Ш Шо и ђиппи? Оа П ја и орсе брауат?

1Ј сЈгјетеги, ђо1е$(ап <ЈиИ и 12пето§1от ије1и, бас! бе ргс- 
сЈао та§1апји о буесјта, о пјјНоуЈт бибгеита, с1о21у1јаЈ1*та 
1 гаг^оуопта ба \та^о\'Ппа, аис1еПта, 1$икг$(от 1 Во&от; о 
сис1еб1та, која <Ја би уШјеН, 1 која бе ргергјсауаји ујегп1С1та 
па исНу1јепје — 1 Побао бат с!о гак1јибка, с1а 1т Ггеђа ујего- 
уаи и бус бГо кагабе е би сисЈпоуаГа уШјеИ 1 с1о2ЈујсП. АП 1о 
$и ђШ ђо!ебш’ б1уого\'!*, ђо1ебтсЈ и рибипјбкјт НШпЈсата, &с!је 
би бс, и егоискјт тиката, ђЈсеуаП 1* &1а<1оуаН, <Јок $и бе 
зуеН до 21*У1*И Јјебеуа, као б(о бто пп' о\'с!е, а 1 јоб &оге, <1о 
<Јгатсе 12тес1и 21\'о1а 1 бтги, &с1е ђипНо 1 У121је Гуоге с1и- 
Иоуп! 21У0Г ђ1УбЈИ 1јисН...

8. III. 1942. — I с!апабПЈ1 с1ап, пес!е1ја, ргоГекао јс и <!с- 
тегпот габроЈогепји. Као с!а пШсо 1 пе пПбП па иђјјепс 
а§еп1е. О оНтагсН 1 бГге1јапЈи пИко пјје П1 гађјеНо. N3 \'ссег, 
ђа1а, тгасап, ЈјиС, \'а1јс!а рос! сЈојтот опо&а §Го сето ђгго 
пабШии, оСуогјо је уга!а, &о1о\;о 1ирГ пјјта, с!а бе Јгпези 
кШ1е 1 сЈопебе уосЈа, ујкпе:

„Уесегаб пета
I ргос!и21. №јебто рибГат и пигпјк.
„21о ј паорако!"
„КебГо бе бргета!“
РагоУ1 бе §е<5и пјјето. РојесПпс1 б!оје обирпиИ 1 ђи1је 

ргеко гебеГака. Ма ргјбпата бјесЈе \ јесЈпЈ с1ги&е ро^1сс1ауаји, 
као с1а ђј ИГјсН пебсо с!а каги, аП пе гпаји §1а. Како биге
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ргебаЈиш, 1ако 1 1зо1 Ш\'а пцета. 1Ј оуој о1то$Геп гаГосепЈс*
.чи уесегаН 1 1егН. .

\/сс бто Ш 1е§Н \ ођујН Пбесјта зцаНсе, кас! пе1ко као 
с!а је 1 2 пје&а ргоуаШо, б1о је уа1јс!а тпо^е и§Шо:

,,810111111, а пета паб (оНко!м
9. Ш. 1942. — Мјјезат рптјеНо с!а раНп, бјуасј Ј сфе- 

1агј ијјсби 121бН па гас1. (Ј бкирјпата јоуог је о с1апабпјет 
б1ге!јапји. 1Ј бо1з! пе \4ас1а уЈЗе ГијЈа гђо§ б1ге1јапја 5. о. тј., 
пе#о гађппи(:о8Г ројесНпаса ј §отПе, бкаћот и с1ибј, буако^ 
саба осскијисј с!а бе о!уогс уга1а, јгуес1и, Ш ис!и ргогјуасј 
ба брЈбко\Пта, па којјта је то^ао ђШ буакј ос! паб.

РодЈесН ипакгбпо 1с[е 1 2аиб1ау1јаји бе па ројесНпсЈта, 
којј 1)ј то§:Н ђШ па гесЈи. 5а гаЈјепјет бе ргота!гаји Је\тејН 
којј би бкого б\ч па окири, као ргеосЈгесЈеп! бј&игш ри1п!с! 
и ујеспобк N0, пекоНсЈпЈ, којј и$атјеп1 рПје ргес! бођот, 
ИјеППо 1 тгасап 12.§1сс1, осЈаји игђис1епје.

1Ј оуот јбсекјуапји \Пбе бе барисе пе&о &оуоп. 2уик 
бакбоГопа усНке ге!епе „Маг1се“, која бе, &е§ајиа, бри$к: 
гиИ хаујеба, ргоу1аа кгох с!уоп$па угаГа, конпи као ђгесапј. 
пиЧуаско^ гуопа. 2а пјот с1ојиг1 ГегеГпјак, рокг1Уеп уобГапЈт 
р!а!пот, $а с!сбс1ак огихапјћ &е$1ароуаса Ш уојпШа $а б1]е- 
тоујта 1 аи1ота1бк1т огигјет. КгаГко 2а Нт и!а21 јоб јесЈпа 
та1а „Магјса“ 1 јесЈап бгеПпјј 1еге1пјак, рокпуеп уобГаппп 
р!а1пот.

Мпо§:1 бкаси па рпспе Јброс! ргогога, ргоГеги угаГ, с!а 
\чс!е б(о бе уап1 сЈо&асЈа.

Секапје пат $е ис1П1 сћд&о. 2паН бто с!а $е 2а1осеп1С1 
с!о1јегији и уогНа. беђјспоб! 1 Објеса] беђеоПг^апја бе 1бро1]1 
1.(јеб1ј1уот ргЈтјесПзот:

„5ато ргиуогеп1С1 (Јргауе ^гас!а!“
51о бе с!о"ас1а1о и „Мапсата” 1 око пјП1, та1о бе то§1о жг* 

\ Јс1је1Ј. 1Ј Гсге1пјаки би с1ог]егап! бато бе1ддс1, оћисет, аП ђе/. 
корогапа, 12а 1ес1а уегапјћ гики, ра 1 ро Гго.рса уе2ап1 тес1и- 
боћпо га пПбкс, јес!ап с!о с1ги§:о§а.

Тајас пагибј јесЈап д*1аб паро1ји:
мЈа бат га1п1 гагоМјепПс, тепе $е пе тоге б1ге1]аи!“
1\ТекЈ 1\тс1е с!а је гекао:
„Ја $ат сеОПк, тепе $и рагНгап! гагођШ: тепе $е пе 

П102С би*с1јаН!“
\Тек1 [угс!е с!а је Шо ос1уојеп 1 ро§1ес!еп, а пеШ ореГ, с!а је 

1)Јо бкЈпиГ 1 па шјсбГи иђјјеп.
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Ја 1 гппојп бто сиИ с!уа 1п(са, аН <1а Н $и НПа и \ге7л би 
ОУ1ш 1пс1с1еп1от, 1е5ко је гес1.

1Ј тиспој Нб1П1, 1бсек1\гапје бе ргоПихЈ. 1Ј боН1 би б\ч П1- 
јепП ј 1гопии, као с!а б1и§аји рОбтг!по б1оуо. Коиаспо, о1уого 
бе Пуог1бпа \та!а 1 ис!е бзћиНег!;. Кга1ко 2а 1лт, роуогка кгепе 
га Јајтсе.

5ас1 и боН1 кос! пекШ 2а\'1ас1а објесај пптПе орабпобИ, 
а кос! пекП1 орес Нг1§а 1 паресо осекјуапје с1а Н се уо/л1а 
с!а бе \та!е ро иоу 1оуаг — 12 пабс боНе.

5. о. тј. \та(л§е бе (Јуа ри!а. ОбЈт 1о§а, НПо бе ргоссПо, 
пеосћчбпо ос! иђ1б!уа а§;епа1а, с!а се ос! 4. с1о 12. НШ „абсепјс“.

10. III. 1942. — 1Ј10гак, раке1бкј с1ап. Кос1 1јисН ро та1о 
бе угаса \;ес!гта 1 та1о бе ^оуоп о ргобНт игђиПепјЈта. — 
.\а 101 2а1осенП\а 1та 40 Нс2 бгеб!ауа, 1е је тес1и 11ЈП1 ро- 
с1је1јепо 8—10 зто&пи1Ш раке!а б1ге1јапП1.

Ја бат с!оћ1о раке!: 4 кићапа јаја, боП, 15—20 с1к§:. б1а- 
шпе, јсПпи ресепи кокоб 1 2 к§. кгића.

?и „Согпјет Ооти“ бе роја\Н1а б!јепјса.
1Ј боћ1, обоћћо и „Согпјет Ооти“, гас!о, гесЈоуПо, баИта 

бе ј^гаји Рааепсе11). Тек с1апаб бат сЈогпао, Оа бе па 1бћос1 
јдге роуегије јес1по рћапје Ш ге1]а:

„Носи Н ћШ б1ге1јап?“
I о\'а ј.^га јта кјћјсе. ЈесЈап је роб1ауЈо рПапје:
„Је Н гш /епа \'јегпа?“
Расјепсе: „Мјје!**
Бги&о рНапје:
,.0а Н ше уоП?“
РасЈепсе: „Оа!“
12. III. 1942. — Ос1 раке!а, којЈ би ћШ патјепјеп1 б1ге- 

1јаш*та, и боћј је рос1је1јепо 50 котасЈа кгића. А Об1а1а 
>ас1г21*па?

13. III. 1942. — ОоћЈо бат раке!: 2 к&. кгића, 5 јаја, 
20—30 сЈкег. б1апјпе, 20 сПс.е:. тагте1ас!е 1 јес1ап Нтип. — Кас1 
бе пејтиспјсјта ШјеШо ос! брабепјћ раке!а, ког1бП1С1 бе 
ргекгбИбе:

„1)а јесЈето га рокој с!иба пј1ћоуЈћ!“
14. III. 1942. — 51агјебта боће је баорсјо с!а бе базупп 

огћПјпо гасН па 1оте, с!а зе гаћгапј сЈопобепје ћгапе 12 уапа. 
13а сс с1о7л*о1Ш бато с!опобеп’е гић1.ја. А и гић1ји бе па.јујбе 
кп*јитсаге рјбта! То бе робИ^1о песНбсЈрНпот 1 пеозугсиа

)

а
I
I

п) 51гр1јепје. 1&га каг(ата 7.а јес!по ксе.
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зе па гппо^е огђЛјпе '\ ргауоугешепе оротепе! Сије $е с1а би 
и!оу1јепе ^отПе сес1и1ја \ рјзата, 45 Ш 50, и којјта јта Сак 
о5аује81епја о уојпој бкиасјјј, 1 ,?с!е бе па1аге ТЈтоббепко 
ј Вис1опП VIјез(; о хађгапј ракеСа $и?1а је ваб кас! би јасИ- 
коуке о коПсЈиЈ ргоје 1 о јић1, која бе пе то2е с!а јес!е, 
сЈозИ^Је угћипас! А коНко ЈН је р1аШо §1аУот гћо^ !акоит- 
иоб11 рјбапја 1 пасЈтикгјуапја?! п. рг. *!* Оиго Кот§ рЈбао јс 
2еп1, Ш опа пјети: бато с!а бе пе о1кп’је с!а је Јеугејт. —
1Ј раксШ јссЈпо^ зе!јака пасЈобе рјбто, и коте је ћПо \ о\'о: 
„1Јћ1бС те, аП П1§1а пјјебат рпхпао!44 — В10 је бСгеЈјап. — 
Уесегаб рп Нје&апји сЈоипаП бто с!а је јисгоб ићјјеп 81епс, 
бСагјебЈпа I. к\'аг1а. 1Ј ро!итгаки, б\'исеш’, па рпспата гасо- 
сеп1сј котетап’би с!о^асЈај. Макпабпо пат је сЈобарпиСо ба 
је аСспииог ићјјеп. Оак1е пе се ћШ обтагбе. б\мта је ос11ак- 
пи1о, аП с1и&о пкко пе брауа...

17. Ш. 1942. — Оапаб би 1бкибауаН јакоб( 1 оСрогпоб! 
с1уопбпк1 хеЦегпк! угаСа. 2аб1о? — Уесегаб је б1агјеб1па боће 
заорсјо, с!а би с1апаб ракеИ с!о§Н робЈјекпјј ри1; с!а је уес 
јауЦепо с бе \Нбе пе с1опобЈ пј је!о П1 гић1је. — Раке(;аб1 би 
ћШ тпо&о риСа ирогогспј, сак пајибгсПије гатоЦеш, с!а и 
гић1је пе теси рјбта. 0\гот хаћгапот бе ргекШа буака уега 
ба уапјбкјт б\чје1от. — ОоШуаИ сето 400 ^г. кгића 1 јес!пи 
Ппи 1ор1е ћгапе. КићЈје аа се бе ргаИ и кис1. — Бапаб пјје 
ћко ргохјуапја га б!ге1јапје, аН је исјпак о\'о§ баорсепја ћ1о 
бпагап. 01ас1, ј 1о §епегаПбапа 1 б!апс!аг120Уапа, 1и је! и!ги 
1ор1е ћгапе тиато 1 с1апаб, аП како\'а је! А 1ко се рагШ, 
како с!а бј обје&игато 400 &г. кгића? Ако 1 с1оћ1јето 400 &г. 
кгића, 1о се ћШ 2а с!ап-к\'а. А робПје? Тко се 1 коте с!а 
$е ргки21?

I 1ако опа б1а!ка уега ба кисот, $а буојјта, ргеко ко]е 
би бе ос1г2а\'аП оћ1сај1 1 рос1т1г1\?а1е ро!геће киНигпШ 1]иШ, 
ргеб!аје. 5ас1 се 1 опј ћШ гаШсепЈсј, ћебргаупо гоћ1је, и рга- 
уот бтШи гјјесј, као 1 пП.

8ас1 гагпкбЦат ј ћо]1т бе, с1а паб пе бИ&пе ]о§ јекап 
ис!агас, гћо^ ка§1ка. Како ]е гаћгапјепо ЈтаИ по2, 1јисП б,е 
и пи2сП сЈобјеИбе, ра пао§1пбе с!гбке ос1 /Шса (кабШа), ко.Пта 
геги тебо ј кгић. АП бас1 б\Н ћосе ка 1таји паоб!гепи кабШи!
1 "о1апГегЈ, коЈ1 пе рг1та]и ракеГа! Кас! бе (И]еН оћ]ек — 
пета кабПса!

„Сс1е би ка§1ке?... Оа]1е кабксе!"
2арјпје ба с!]е1]еп]ет гиска... Оо бака к1]исаг1 би У1бе 

ри!а кобН с!а рге!га2е ко\'ее&е 1 1е2а]е, по ба б1аћ1т гегик
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1а1от. Ако 12УГ§е б!го{Ји ргетс^аснш, ргопасј се каЛкс, аН 
се кос1 $уако§а паа пез1о, б1о ти 1геНа ј' б1о ти је тНо. , 
1рак је $1а1ко ЈтаН хаНгапјепе $1уап: о1оУки, регогсг, баг 
(пајтШје§ с1ги§а!), и$1ги, ^Пег, хгса1о 1 1. с1. Кас! ро§1ес!ат 
тпо«:е 2аГосетке, кој! $и ргораН Ш ргорас!аји, и с1гопјс1та, 
Пег 1се§а, опсЈа објеИт с!а ]а 1 тпо&1 пцебто Гако пЈбко 
раП, ђаб јег јтато тпо§о§1а, бГо је гађгапјепо.

КекоНко гепа, које би ргобП риГ с1оп1је1е Нгапи буојпиа, 
ракеГ рг1јауа гиђ1ја П1је$и рптПе. Кесепо јт је, с1а зи ос!ус- 
с1еп1 и Ро2агеуас. 1\еке би роИПа1е и Рохагеуас, аН 1ашо ЈИ 
пе пас1обе. УгаНбе бе, 1е би и реГак паг1са1е, паб1исијиа с!а 
би бГгеЈјап!.

барисе бе с1а је и поујпата јауЦепо, с!а је 2а иМбГуо. 
Кобтајса ј Нги^а ти, га осЈтахНи б!ге1]апо 100 котишбГа 
12 Вео§гас1а 1 50 12 Рапсеуа.

\оУ1пе, које би сктаб ато бобрје1е, пасЈпеукот 8, с1оио- 
бе с1апак о баИгапЈ и1лјстИ а§епа!а Кобтајса 1 2а1ас1е, 1е 
бПке ба ро&геђа 1 Гпђши, ба које је иргаупНс §тас!а Јоуапо- 
ујб с!г2ао робтг1по б1оуо, уеПсајисЈ гас! 1 габ1и&е иђЈјепЈИ... 
,:ргека1јеп1И апИкотипЈбИскЈИ ђогаса'*, „с!уа пепасПпабпа ђог- 
са ргоИу котитбИбко^ ђегит1ја“!!!

I ја бат с1ођ1о ракеГ. 2 к§. кгиИа 1 ргоје, 1/> к§. ресепе 
1е1еИпе, 20 сЈк^. кођабша \ јесЈап Птип.

18. III. 1942. — Јоб: ђгеуј тапи18), с1о1о1о бат: 2 уеПка 
сиПа, котас! б1аш*пе, 15—20 с1к#. тЈасЈо&а бп*а, јесЈап 1икас 
ј 1 к§\ кгиИа. — ОопобЈос јау1ја, с!а сс гађгапа раке!а ђШ 
икшиГа.

*=

;

I

19. III. 1942. — ђа!а пат баорсауа с1а је ба ракеИта буг- 
бепо. N0, роб!о јта тпо&о Ио1ебИ, а 1јекоуа пета, с!а сето 
рптаИ с!уоб1гики Игапи. — Ји1гоб бто с!ођШ пезГо уес1 ко- 
тас! ргоје, аП с!а!еко ос! ођесапЈН 400 §;г. Кириз, као ођјспо, 
ђјо је као уос!а: рот1ја га бутје. ТЈте, га бус, росјта поуо 
Гс12<Јођ1је %1ад1 1 б!гас1апја. Роб1а\4ја бе рИапје: Тко се ргаИ 
гиђЈје га 1500—2000 обођа? Сс1е би 2а 1о ргобГопје, игес!ај 

1 ог&ашгасјја? — 1гугбепа је КорепЈкЈјаПа:13) 1Ј Кис1 бтгИ 
аобао је аиГотођН, 1е ба „јбргаупјт" сЈокитепНта сН&ао 
јесЈпо# га1осепЈка 1 осЈјипо. Оокитепа! је ђјо кгјуо1уогеп, 
а ОбЈођосЈеп пекј котипЈбГ.

,а) КгаТкЈт ри!ет.
,3) Ргес1 1г*с1е5е1ак §ос!Јпа сјре1аг УојдГ јсоПикао ишГогти уојшбкок 

оПсчТа. ођтапио б!гаги 1 ор!јаскао орстзки Па^ајпи и Кбреп1ки.
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20. III. 1942. — РгссЈ угапша $е окирПо шпо^о $ујје1а $а 
раксЧЈта, које $и $уе осПлИ, озЈт ха „Ма$011е“ \ пеке $1о1>ос1- 
пјаке. ВНо је ујке, пагјсапја 1 р1аса. 2епе \л с!а1ека 100 1 200 
кПотсиага, рНаји ха гах1о§: осЈђЈјапја раке(а; с1а П $и пјПшуј 
11гапП.е1Ј1 улу\? 1Ј $ођ1 $е пас1аји, с1а се $е ос1 и$1а с1о и$(а га

ргосиИ. Рак? Оохпајето с!а 1Јргауа &гас!а оуи гађгапи 
оргаусЈауа Ите, $(о ха (о Јта 1 ргеујбе гаг1о^а; с!а опа Јашсј 
у.а гес1 1 бЈ^игпо$( и киск Јоб $е ргоси1о, с!а се $е око Шкг$а 
оре!1 ракеи сЈохуоПИ. Оак1с оуо ПЈ ћПа кагпа Ш оротепа.

21. III. 1942. — 2а(га2ј$е ос! к1јисага кјп1па.
„8(а пе хпа(е §^с!је $е паЈагПе? 0\го је Киса $тг(1, а пе 

бапаЈопјит!**
^ета 1јекоуа: П1 кјпјпа, пј а$ртпа, 1П та б(а рго(1У

ОУО

рго!јеуа.
22. III. 1942. — Ргоје пета 400 пе&о 200—250 &г. I (ако 

.>! гасктјет $е па$(ау1ја, иг с1о$ас1пе рг1§;оуоге 1* јасПкоуапја 
опЈП којј $и По јисег ћШ $1(1, ођје$П1 1 $апп $еђј оуо бкпуШ.
— 1\екоЈ1 ппаји јо$ пе$(о, аП „$тоспЈсе“ $е ргагпе... — Па- 
па$ робПје *рос1пе ђа!а је пагесПо с!а $\Н ореги по^е и (ор1о/ 
\осП, ј с!а сс $ат (о с!а ргоујегј. N0, како пета По\го1јпо (ор1 
\чх1е, с!а $е пКко пе окира, јег 1та 1 с!ги§:Ш 5ођа ... Мпо§Н $\ 
$с $у!асШ 1 окираП 112 габфапје уос1е!...

23. III. 1942. — Бапаб те акас1ет$к1 $Пкаг т Рега МПјто- 
ујс рог(ге(1гао. Уеота с!ођаг итје(П1ск1 гас1. — Оре( $е ро-

‘ кгес^е ујеска (ета: с!а П је (ко кпу Ш пе? №12\'јебпоб( иШја.
— Иапаб ргоје 1пје$то рпппН П1 200 §:г., а ра$и1ј јс ђ1о §оп 

• по јкас1а. КТа пекоје оуо с1је!ије рогахпо, јег $и, као Ојеса оП
бј$е, оПђјјепј ос1 раке(а. С1ас1п1 $и, (е оре(и]и $(о је ђа1а гекао: 
с!а сето рг1та(1 с1уо$(гики Игапи, јег т\а тпо^о ђо1е$(1. 

„Ргоје пета 400 §:г., а согђа је као \'Ос1а!“
„Оа (1 и рекаппсј с!ас1и 150 Ш 200 ^г. итјеб(о 400, $(о ђј

игасПо?"
„Коте с1а $е ргНи/лб?“
„Оуо јс ргауо ипигапје!“
24. III. 1942. — Оап јс росео пеођјспо. Око 9 $а(1 ака 

МПап је с1о$ао и $ођи 1 пагесПо с!а б\П бјес1пето па буоје тје- 
$(о. ТасЈа, јесЈап т1асНс, $с1јак, ођ!с1е буе 1ехаје 1 буако.е: роје- 
сПпоог је то(г1о \ч*1о рах1Ј1УО. б(о је? Ко§:а‘(га2е? М1бШо $е 
Па је пе(ко $(о икгао, ра (гахе кг1уса. Око 11 баН, с!обао је 
РгЈес1г1сИ ба репсЈгекот и јес!пој 1 геуо1\гегот и с!ги§:ој гис!, 
а ха пј 1 т с!уа паогихапа хапскага 1 <1уа с1е(екНуа. РгесЈ пНта 
је ј$ао јес!ап $с!јак, ђо1је ос1јеуеп, а га ко§:а $е пакпаПпо
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гек1о с!а пце $е1јак. Оп је 1$1о 1ако рах1ј1уо ха§;1ес1ао $уако§а 
роје<Ипса. Оис1обе. б!о је? Зас! је ћНо јазпо с1а пјје и ркапји 
кгас1а, пе&о пеЛо, б!о 1п1егебије Себ1аро.

Оохпа1о бе 2а осНики, с!а се раНп 1 0б1аП б1оНос1пјас1 1)111 
ос1уојеп1 ос! паб 1 ргетпјеб1еп1 и с1ги§и боки, б\ч гајесЈпо, 
аИ башј.

'0\ч с!о§ас1аЈ1, као кас! бе 1етрсга1ига па§1о бризИ, 12а- 
/лаН би ројасап1 уа1 гНИ бкИпја. Као 12 пеко§ \;ге!а, с1о1а/Л1е 
>и \ јјезИ: Се$1аро јта и гиката б1§игпе Нока/е, с!а би тпо- 
Ј?1та ракеИ б!аи сак 12 Ви^агбке. 0\гс1је с!а би ћШ \;ос1е копиг 
пЈб1а, 2\гап1 Вис1ош 1 ТЈтобспко, којј би \;ес з!ге1јап1.

Ли1г0бпја 12\чс1апја 1та1а би с!а ргопаои пеке уос!е коти- 
1Иб1а, коЈ1 би ћШ \'ос!е и бипи, ра би иПарбст а кгјји бе рос! 
1агшт 1те1ита.

2аћгапот ракс!а 1гећа с!а бе ОбијеИ опЈашгааја роћипе 
и 1о^оги 1 јиг1б 12 \;апа.

2а гаћгапи ракеса с!о2па1о бе па бс1и 1 и &гас!и.
б!о бе с!оче:ас1а? 1ЈзПјес1 ЗСепсеуа ић1б!уа, барисе бе да је 

ићарбепо 80 1јисП; с!а је оИсгЈуепа га\'јега 1 1егопбИска бки- 
|лпл; гар1јспјепо оги/је с!а је 121о2епо и кпјјгагата 1 1. с1.

25. 111. 1942. — Ји1гоб, па рг1С1П ћг. VIII, 1брос! ргогога 
ћг. 1. ћПо је б—6 ргНуогетка. Уап1, и с1\'ОГ1б!и, 12 капнопа бе 
ипобПа ргоја. ЈесЈап раПг, б1оћос!пјак, ићасЈо је кгог гебе1о 
, р1оси“ икгас!епе ргоје. 2а ггеп ока, па 1ај котас! ргоје па- 
>гпи1о је с!\'ас!ебе1ак &1ас1пШ 1јисП 1' оПтаН бе. 1бИпбкЈ ргјгог, 
као касЈ бе гујјепта кгог гебеске ћаа котас! теба. КабпЦс 
ћа1а је о!\'опо уга!а \ рогуао буаћи ЗИрапоуЈса. Кас! бе о\'ај 
\1аио, гесе пат с1а је икгас1спо 120 к§. ргоје, 1 с!а јта тпо^о 
бтг\'1јепе. В10 је као 1итас, с!а бе ро оуој б!уагј ЈгујебИ 
Себ1аро.

г

Ргоја ји!гоб, пагаупо, кабП1.
„Мјеге рогсјје!... ОоћШ сето 400 кг.\“
ВТ боћи ис!и с!уој!са &еб1аро\'аса, ргасеп1 Уијкоујсет 1 

^грбкјт /апсЈагтепјбкЈт сабпјсјта. Јес1ап ,е:еб1ароуас с!г21 и 
гиа зрјбкоус. Уијкоујс оротјпје, с1а бе рго/уапј тогаји ос!а- 
2\'аИ. ћјса бе огеоћгагауаји: ћ1јесП1о б!гаћа бе ора/а па тпо- 
.1СЈта; Пса бе тгасе 1 иогћПјији; пскј би бте1епј. Уијкоујсеуа 
рг1би1поб1 рога/по сЈјеЈије. Себ1аро\'ас с1и#о ргогјуа пер02па1п 
Пса, ра бе рота1о пагес1а!о ре!его 12 пабе боће. Ро рго/лусј 
рОбјеИосЈ осЈобе, а и боћј га пеко упјете 2ау1ас1а 1ајас.

ОћгагоуаЈе би бе &гире, 1е котеп1аг1 о!росебе. Бо2паје 
>е, с!а тесЈи ргогуапјта 1та јес!ап ба 1е.чкот кгјујсот, којј
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је 1о&а бУ1Јеб(;ап 1 тјгпо сека б!ге1јапје. 5ас1 бе с1огпаје с1а Јта 
јоб јес!ап ба 1сбкот кп\чсот. ЈесЈап бе рпђјш бкирјпј ј ба- 
ра1от кагије с!а I опај оПсјг Јта 1е5ки кпујси: &гсПо је N1- 
јетсе, ргЈјеПо 1111 бе 1 јјоуопо 1т с1а се 12&и1)Ш га1. Ц ^гирј 
ргохуапП! је 1 буаПа ЗПрапоуЈс 12 Вгеб1ауе, којј је уес 6. о. 
тј. \)\о ргогуап ј ос!уес1еп га б(ге1јапје, а и роб!јсс1пјет Гге- 
пи1ки јгиге!. .

„А опај роПсајас?а
„51ибао је гасПо".
„2а б!ибапје гасПа пе 1)1 &а с!г2аП с!еуес1ебе(: скша и „Пип- 

кеги“ Каипско# с1ота!“
Кахс1а1а бе ргоја. Мпо§Ј ргеугси рпшЈјет котас!, као с!а 

косе с!а иГугсЈе, с!а П је уесј ос1 ођјспо&а.
Оок &о!о\'о ро1оута боИе роИЈерпо &и!а ргоји, и бо1зи је 

шПбао т1асП ^еб1ароуас, ро7.па1 као 1итас, а којј је ји!гоб ђјо 
и дтирЛ ргогјуаса.

„Ба Н је оус!је Тгајко\чс МЈгобГау; гос1еп?...“
Оуа ргогјука пшо^о паб је кобпи1а. 1Ј 1о&оги јта оса 

тајки 1* сНије бсб!ге ... 0(:ас 1 беб!ге (:акос!ег би ргохуапј...
1Ј бођј је тиспа Пбјпа. Тебко је ђгете ра!о па с1иб.и б\м 

та ... 0\;а Пб1па 1 1игпо габро1огеп]е §1ас1шИ 1јисП, С1П1 ]ас1аи 
иПбак. Уап1 је Пјер рго1је1п! с!ап.

Као рорјауа кас! сЈо1а21 1 ргЈјеП с!а буе рго&и!а, 1ако бс 1 
о\'1 јас!п1С1 ђоје 27. таг!а, ^осНбпрсе с!апа кас! би и гет1]1 1г- 
ППе рго1ипјетаске с1етопб!гасЈјс, ођгаго\'а1а бе по\'а \'1ас1а Г 
о!кагап бк1ор1јеп Рак! ба КТјетаскот ... 51гере с1а се 27. ћШ 
уеИко б1ге1јапје. Воје бе с1а бе 1о?:а с!апа б1о^ос1 уап! пе с!о- 
.?осН ...

МПсакоуо ођјабпјепје, па]1о§1сп1]а рптјеПза пе с!]е1и]е, 
ЈН, ако иујеп, и росЈбУЈебП јас1 је б!гаИ ос1 бтгП, ко]1 тпо&тш 
гетеП сЈибеупЈ 11111*.

С1ес1ао бат 1е 1јис1е ир1абепП1 Пса 1 гагтШјао како 1)1, 
ј и бтг1пој орабпОбП, огигапј ђотђот 1 рибкот, и ђог1)1 
Пгиксјје 1г&1ес1аН.

20. III. 1942. — Оапаб ппа пеб!о \'ес1И котаПа ргојс, 1г- 
тјебапП!. РабиЈј је пеШта гарао согђаб!, а пекјта е:иб1.

„Мајки ти, ргоја па 1и1г1 и, ако 1е гарапе \'есе рагсе!... 
РабиП па ИПпЈ1, ако 1е гарапе пеб!о ^ибПба!... 2.\уо\ па 1и- 
(Г1Ј1, ако!...“

N0 уесег, пакоп §(:о би ројеП га1о&ај, 0111 ко.П $и &а 
ЈтаН, ас!\'ока(: В1а§:ојеУ1С ђ1о је ргебе1јеп и Ат1)и1ап1и, а ја 
зат с!обао па пје&оуо тјеб1о, с!ак1е &о!о\'о и „1огс1оуе“.
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Рохуабе ше и с1ги$1\'о, па копуегхасјји. ВПо јс ргоб1о 
8 $аИ, ра $шо о1ак$апа $гса бјеН 1 росеН гаг&оуагаН, иује- 
геп1 с!а је јисега$пја ргогшка га казпјје јхугбепје, као б!о $е 
ј с!о $ас!а 2ђ1\га1о, с!а $и ргохуапј \ тјебеата секаП.

Соуог је 1)10 о рагапаиката.
,,2а ШогоПји ]е рагапаика бирегтеиПгПса окиИпе па- 

ике; га а$(гопот1Ји је а$1го1о&1ја; га Иеппји је а1ИетЈја....“ 
Тгајко\чс ргЈтјсП:
„ВПа је, \Нбе пјје, јег ји је оИиИуаШа тос1егпа Иетјја!...“ 
Уга1а $е о1уогЈ§е. 1Јп1с1е ка1а, а с!о уга!а, и ПосППки јс 

ћш с1е1екПу. Бги^о^ арага!а П1је ђПо, Ш $е пце \ПсНо.
„Оп1, коЈ1 ђис!и ргохуапј, пека рокире $1уаг1 \ 17Ј(1и!...“ 
ОегекИу $а \та1а је ргохуао:
„Сгсе\чс, Сопрс, Тгајко\чс, бПрапоУ1С...“ 
хМпо"1та $е кгу $1едНа. 2аПгхапа с1аИа §1ес1а$то с1гид*а, 

коЈ1 пат је (акогекис $а кгПа о1еТ
Тгајко\Нс $е шјето ос1 па$ осЈуојјо 1 оП§ао с!а рокирј 

б\гоје $(уап. РгоГезог ОопПпко ђ1о ти је 2а бГорот, рото- 
4ц:ао ти, 1, ЈгЦиђЈУбЈ $е, оргозПо $е б пјјт. Окгигеп ргЈјаГе- 
фта, 121јиђ10 бе \ оргобПо бе ба $у1та. Ја пЦеаат бН&ао, 
пе^о Па &а ро§1аП1т ро Пси 1 ко$1...

буађа бНрапоуЈс, ргуј бе 12§иђ10. Кта$ј 1јисП, \ ако ђНјесН, 
пигпо $и 12а§Н, а бођа бе па§1а &1иИа...

ЈМкко бе пјје пас1ао оуој' робјеП, и оуо пеођјспо с!ођа.
I б рготепјепјт робГиркот. Рпје би ПоЈагШ јиГгот, га(уп- 

га!о $е ргогоге, а 2а баГ угетепа $ус је ђПо сЈокопсапо. Оуако, 
оуј обисЈешсј плаји сИауи пос ђсНјепја. 2а буе којј паб па- 
рибГаји јтато објссај 2а1о$П 1 рје1е!а, аП бисЈђЈпа оуо& т1а- 
По^ со\'јека I сјје!е ти рогосПсс, бујји паб је па ОбођШ пасјп 
кобпи!а, РоГгебеш* \и‘сЈсп1т ргјгогот \ ргођиПепЈт објеЛајЈта. 
бргетабто $е сЈа 1е&пето. Тко се $рауаП?

27. III. 1942. — Ма§а бођа буакјт с1апот роргјта с1ги^1 
12#1есЈ. РгогјесЈет’ бто. ВПо паб је 166, а басЈа паб ппа $ато 84. 
РгобГога јгла сЈо$(а. Тко то2е, $ра\'а котоЈпо. ђјисН 1е2С, 
сисе, та1о је Гко ројео опо тг\Псе ргојс, који је 2а „с1оги- 
сак“ „гааотгао“. 1 опако биИЈЈу!, ји(гоб је §и!пја парас1п1ја. 
Тко цоуоп, хо\'ог\ НИо. буј гпаји §1о $с бргета. Ји1гоб се 
1*2 памП бођа ђЈН 1*2уесЈепо 160 1јисП. ОосПбп.Иса јс 27. таг1а, 
касЈ $е ргес! ^осПпи сЈапа кПса1о: Во1је гаГ, пе&о ракГ! Во1је 
#гођ, псего гођ! То јс јбНпа \ 1о $е И1је1о. АН је јбра1о с!а 
јтато ^гођоуе \ горбГуо — ђег гаГа!...



I

93

РобНје 9 за«, као ођјспо, кас! $и тазоупа з*ге1јапја, и 
с1\гог1б1и зе ројаујо Зскићег!: за зуојјш рота^аата.

I) пазој зоНЈ 1јисН зе репји па рпспе 1 зкирЦаји зе ЈзроП 
ргогога. ^азСаје с1и§:о секапје. Упјсте је рго1алПо, а арага! 
га з!:ге1јапје пјје с1о!а210. Кас1 је ргоз1о 11 заП, ННо је јазпо 
с!а с!апаз $1ге1јапја пе се 5Ш.

Ргогуапј зи оНуесЈеш и зођи Нг. 13, и тг{л'асшси ЗНуПј, 
с!а пакоп ргоИсЈјеуепе пос1 и осекјуапји зтгИ, и а&опф рп 
зуцези, с1апјта секаји 2ас1пјј са$... Зуакј ри! кас! Нгауа 
зк!јоспе, с!а $е 1:г§:пи...

Иапаз $то ЈтаН уесе котасЈе ргоје, а согђа ј.е 5Па рп- 
Нспе &из!:осе. БЈјеШо $е: јесЈпа казПса &и$и$а 1 с1\'јје а$1е 
согђе. Оа П је оуо гћо^ 1о&а, з!о $и јисег, и зе^пјј, га(оСс- 
т*С1 раПаН и пе$У1Је$1?

Ос1 28. III. с!о 12. Ш 13. IV. 1942. - 16 НзНса рос!а1ака зи 
гарНјепјепЈ. (УјсП ро&1ау1је: 1Ј јапп 1ауоу$кој). 1Ј опо 15 Папа 
^раПаји оус \чје$и:

— Ка2и с1а је т1асН Тгајкоујс $а осет и 13-1ЈС1. Мајк 
ј зе$1ге ти, па сЈги&от $и $рга!и. 51ге1јаи се Ш зус гајесЈп 
\г јсс!пе рго1икотип1$иске Нгозиге, која $е и 1о^оги Паје I 
сПапје, га2аН1ге $е с1а је з1аг1 Тгајкоу1с окп\'1јеп з котип; 
зИске 1с1ео1о21Је, а зроскауа ти зе с!а је и 1от <1и1ш 1 Пјеси 
ОСЈ&ОЈШ.

)

— Јеугејј, парокоп зи ргогуапј. 12^1ес1а Па се П1 ргеђа- 
сШ и јеугејзкј 1о.^ог(?!) 121јиН1$то зе ј 2а2е1је$то пи па]ђо1јс. 
1\а$1 &атет 2а\чс1е јт:

„1Ј јеугејзкот 1о§оги ппа $уе&а: 1г1 риСа сЈпеупо (ор!о 
је1о; 600 §гата кгића па с1ап!и

Јес1ап $е1јак псос!гес1е110 рзијс тајки, з!о 1 оп шје
Јеугсјјп!

Ос1 зесЈат Јеуге.ја, коПко Ш је НПо и оуој зкир1П1, ре!: је 
1зПо аки\'П1ћ исезпПса и пазјт газргауата. 5а пјШоуЈт оП- 
1а$кот, зугзепо јс за о\ит пазЈт „1Ј1ПУег21се1оти.

— Јеугеј! пјјези ос1уес1еи1 и 1о&ог па 5ајт1з1е, пе&о ос1- 
\'0јеп1 и зоћи ћг. 37, па ргуот зрга1:и ...

— №з $1агје$1па зоће, Кћпег, пакоп 7 тјезес! га!осепја 
осНагћ Оргаз1ајис1 $е, заорсије пат с!а РгЈеПгЈсћ 1ата Уијко- 
У1са, с!а ПогуоП раке!е. Раке1е гиШја се сЈогуоНи, а раке!е 
$а ћгапот уа1јс!а га 1Ј$кг$.

— уеПка 5ићо1а. РеПх А11е1ија!14) боћа зе пе ргерогпаје. 
5уе угу! 1 /.а^огј. Мпо&а ђНјеПа Нса зи о/агепа; тг!:уе оС?

=,

|4) 5ге1ап 1Ј$кгз!
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/а$ја1е. 5у1 $и $е б1е§Н рге<1 и1агпа уга(а; па ргјспе Јзргсс! 
и1ага 1 ро$1гапсе робкакабе „1п1егебеп11“, кој1 осекији раке1 
ј „к1Н1с1а. Ргј/ог ро1бјеса па гагПга&апи бУЈеНпи па окири, 
(1а У1(Н рго!аг пеке роуогке Ш ујепсапја. Ро1бје1л те па П1т 
1/ брапјоЈбко^ ^гас1апбко& га1а „В1окас1а“, кас! бе б(апоуп1- 
б(уо рптогбко^г &гас!а, па &1аб с!а је Н1окас1а ргоНЈјепа, бг!е§1о 
па ^гасЈбке гЈсНпе 1 оНа1и, с!а басека брабопобпј 1еге1. Иакоп 
уј§е ос1 20 Напа ^1ас1оуапја, с!о1аге ракеП. Уга1а бе о1уагаји, 
скаји бе јтепа 1 ракеП бе с!аји ргеко &1а\'а 1 тпо^о ЈгсИ&пи- 
Пћ гики... 5ас1а, паНагепЈ, пабтјебеш, 2ас1оуо1јпЈ 1 бге1п\, као 
Нјеса кас! бе 2а&1ес1аји и копгтет с1аг кита Ш 'китс, Ш и 
1§гаски који је тата с!ошје1а, 1с1и па буоја гпјебЕа 1 ос!то- 
(ауаји ракесе... 1\екоЈ1, сјт па пе$1о пајс1и, га&пги...

1\ТеЈтисп1, као оШспо, габ1аји, &1ес1аји...
Оапаб јта \чбе ја§те га табпе 1 б1а!ке рарјге...
I ја бат га Џбкгб орбкгђ1јеп: Котрап1б тј је с!ао котас! 

Ка1рака, гибке ибкгбпе б1аки$аг1]е, Ро1јас1 ро кекб, Кас1ој1са 
котас! ресепа те$а, а „Об1бап1 Јгг‘<15) пасЈапо те б1аш*иош, ја- 
јјта, 1икот \ сЈуорекот.

Ро та1о, као 1је1п1 тае§1га1 ргес! уесег, кас1 бе бНба, тоге 
Нј\’а као б1јеуепе Ноје и 1ауоги, ИИо 1 буесапо. Тако је басЈз 
11 боН1. В1а"и]и, као с!а бе оНау1]а буе^саш оНгес! А"ара...,с,у 
АН, па га1об1, и боН1 јта тпо^о „псгпаНогаса", коЈ1 ОУит 
(Шгес1и кгбсапбко^ вга1б!\'а пе исебПшји...

\а уссег: рје$та; Пићаупе рјебте. М1ас1е Ка&е.1алке У1$е 
$и ри!а ба гапобот еуос!гапе. \а »гујегђапјт ибпата паа*е 
$е 1 ћагтопјка... НПагЈа17) гатгПИ сЈићоуа!

8
гс
1

и1

кс

бУ

,5) Ма1е СЛауоЈапоуЈс.
,0) КПиа1по Ма^оуапјс кос! ргујћ кг$сапа. 
1*7) 1Јбкгбписе, уебе!о, 02Ју1јепје.
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II ЈАМ1 1АУОУ5КОЈ

ВПо је 1о рОбНје и$кг$П1ћ ргагпјка, Ијеро биисапо јиСго, 
13. 111 14. аргПа 1942. §•. Оуог1б1е 1Шо, 2аис1аг па б1га21, као 
ап иглуа и 1герегепји ргјјаопћ гапјћ биисаиП1 ггака. 1Ј боћј 
је б\;е буес1епо и сЈпеупи јес!поНспоб(;: боћа је роте(епа 1 ро- 
бргеиПјспа; кјђ1е Јбргагпјепе 1 Јбргапе; 1ко је јтао, сЈогиско- 
уао је; екјра гаПпПса ха сјбсепје пигтка ј 110с1ш*ка бУГбПа јс 
робао; ргоја је ип1је1а, а бге1т Н1јес1п1С1, коЈ1 би је ипобШ, 
роЈПерпо би §пгН с1оћЈјеп Ш икгаПсп котас! ргоје. 8ас1а зто 
секап с1а бе и косЈшки ргоја јхгехе, \'га!а о1\'Оге, ра б\ч зуг-
б1ато и гес1 1 кгепето и ко1о па „уисепје 1и1пјеа, какау се
коте котас1 с!а ргјрас1пе.

1\Текј 1§гаји баћа, „М1се“ Ш „Соујесе, пе 1јиИ бе<4!; пек1 кп- 
• бот обсгг 2Пе1; пек1 би ро\'а1јеп1 па 1ега]1та; пек1 бе рак 

„бсси“, као с1а зс уг1е па §и\;пи, а „Ргогок*, пакоп б!о је 
пПгот ншПгаса Погиско\'ао, сН&ао је 1 патјебИо б\'ој бапП- 
счс па ргјспи, ра игео Па тјјеба, јгугсе 1* шге 1*б1;гобепе 1 тазп 
капе. \еско ти пебСо сЈоћасије, тпо"1 §а гасПгкији, а оп ос 
\'гаса ргсгјгпјт ро^1ес1от пас1акпи1о^а, б!о &а ракобпо оте 
Саји и угбепји оћгеПа пјјта перогпасот ПохапбСуи.

Ма1о 1ко гаг§о\'ага. 1\ета га&ога, П1 \ике, а П1 ио1з1са]пе 
буас1с. ЦисП ИосЈаји Ггото, пекајпо, аН коПа 1т бе. Као Па
би сЈи&о ђШ и 1е(;аг§1ј1, ра сЈокШ иђг12§апи \'о1ји 1 бпПбао 2а
21уо1, којј 1П1 бе ро та1о угаса. Као 21бсј би, и које је ПоП- 
\'епо и1ја...

1\акоп бкого тјезес Папа ^1ас1оуапја 1 осајапја, с!об1а 1т 
је исјека ибкгбпјк ракеСа 1 ођесапје с!а се, пакоп јоб тјезес 
с1ана кагпе, оре1 ђШ геаоуио ао2Уо1јеп1, — бтЈгШ би бе \ 
бпабН, као с1а би осЈтјегШ бпа^и 1 парог, кој! б 1от $па§от 
јтаји јо^ <Ја ис1пс. О111 коЈ1 П1је$и с1ођШ раке(е, I ако ос! 
*о&а 1пјеби ппаП когЈбН, пе&о оске §1е1е, гаПо\'аН би бе. бШ, 
гас1оуо1јп1 1 о51јебП1, ба буојјт роб!;ирс1та тес!и §1ас1шта, 
гесЈоуПо би ЈгагЈуаН тггоб!;, г1и кгу, баћ1а2пјеп]е. бапаб уе- 
Пгјје габро1огепје...
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Оуе ше^атогГоге и Објесај1та [ розГирсЈта $и уг1о гпа- 
сајпе, а и пабој бгесИпј, и У1бе паугаСа $и бе 1бро1јПе. 1Ј ро- 
сески, кас! је 1о§ог обпоуап, 1)Ло је §1асП, јсг би б\ч 2 јујеН ос! 
1о^огбко^ кагапа. РобНје 1о&а ћНо је 6—7 тјебесј г1а!по& 
с1оИа оННаШ1 ракеГа с1\?а рта, ра јес!ап ри1 1јес1по, иг бкпобС 
1 пеобјесаЈИОб!: зргат пеЈтиспШ. Кгог ракесе бе 1бро1јауао 
1тоУ1Пбк1 ОбЈесај бирегјотоби пас! опјта, коЈ1 аЦези сЈоНЈ- 
јаН ракеГе. Е)ак1е 1тиспП1 1 зШћ зргат пејтиспе зЈгоипје. 'Го 
зе орага1о 1 кос! зеЦака. бато бСо зе1јак, кас! озјеИ с!а је ота- 
шуахауап, орзије 1 гпа с!а тг21. Кас! 1л ракеИ ргебГаП, а &1ас1 
ргШз1а, пезгапкот 1е јтоујпзке гагИке, пез1а1о 1)1 гахПке 
тесЈи зигпЈЈта; розсаП И1 ђН21, рпбпЦј, гскао ћШ: 1зо1ј1 1 1зкге- 
П1Ј1; сак 1 ОбоИп1 с1осИг И1уао је изрозГауЦеп.... 01ас1 П1 уа1јс!а 
росбјеса на гајес1пјски ђЦес1и 1 пезгеси. буасЈе је ђНо иуЦек 
ј гигпПг пјесј, аП, т1бНт с!а зе 1о ПоИгПп сИје1от пна с!а 
рпрјзе зсаији орсе гагсПахепози, 1б1гобепоби 21Уаса 1 ојас!е- 
шт Пизата, које, као паре1е зсгипе па &ис1а1и, рг1 пајтапјет 
ПосИги гасуНе — па зуој паст.

Кас! зе ро №јетс1та јаупо роб!ау1ја1о рКапје о какуос! 
Пгапе, б1и, „1огс1оу1а, ракесазј, с!а ргссЈиНПге 1 опако р1аз1јјуе 
ргкигђе §1ас1тћ, (1оУ1к1УаН ћ1, сШ 1 затозујезт:

„Ооћга је!“
„5ас1а је Поћга ћгапа!“
Сиуајј би з1а1из цио1), „с1а зе исз1о ро 1оте пе саска" 

ј пе рокуап. 2т 1језеУ1 61 зе« 1г^П и осаји \ петосј. Оо1аг21о 
зе с!о гакЈјиска Па 1\1јетсј пЦези кпЧН га о\-о ипигапје ос! 
.Ј^асп, пе^о згрзка иргауа 1о«;ога, „!огс1оуј“ I пеЦисИ и пабој 
згесНпк

ВПо је со ђаз и оуот гагс1оћ1ји, рпје гађгапе ракеки 
Кас1 је Ог. Јип§ ћ1о па (ИоризШ, сЈозао је пје&оу гатепНс, 1е 
па пазет јегПси ирКа:

„Какуа је ћгапа?“
Розсо, ро<Ј гаре1от ор!игће \ кагпе гћо& роИсапја па 

роћипи, гије зе зтје1о 1бСирШ ко1ек11\то, пШ ^оуогШ орсе- 
ш1о, пе&о га зеће, сИ&пет гики:

„ОасЈап зат; пе то§и У1зе Иа 12с1г2Јт; ћуа!аји те сезГе 
ота&Нсе \ р.жЈат и пезујјез!; ос! &1асН пе то&и с!а зрауат...“

„КЧје 1бИпа!... Рптао је раке!е!...“ — ујкпе Регјса Рашс, 
опај, кој1 је ргокагао з1аг1пи I Оогс1е\пса, сЈотага еп^Језкод' 
Роз1апз1уа \ Тоти Ре1гоуа, МакеЈоиса, зоГега 1з1о&а Ро.ч1ап- 
б!уа 1 1егеИо 1ћ.

\
!
I
I

1) басЈапје б!апје.



грдаКА 6ИЕЛИ0ТЕИЛ
„РАДОЈЕ ЦрИХШР7

ЛЕСНО^АЦ
„Нгапа је с1о1>га!...“ — сио зе јоб јес1ап ^1а$.^ 
јзипа је: ја $ат рптЈо 3—4 раке1а, ос1 кЦисага Оа1та- 

[јпса ј Јссап ос1 капјапа Вгипа, кас! је шзао 12 1оуога.
Објеио $ат као с1а те песко јбатагао, аП пн рисе ргес! 

бујезси орабпобС ос1 оуако рос11о зсуогепе бЈшасце... N0, пце- 
бат бе с!ао отебИ, пе§о оргехпо:

„ОобросИпе ОокШге, 1г-ећа ргоујегШ паУос!е!...“
11 \пбс паугага, ГЈо1јак Уес1го, 1 ако је рптао ракеГс, 

Ги/10 бе с1а согћа пе уа!ја, с!а је та1о. Кајибрјебпце, У1$е 
ри1а, бГуагпо 1 Пехођ/јгпо, па пјетаскот јегЈки, затот Ог. 
Лип&и — Иоп&т. Мсбгеипк бе гикоУОсПо ЈбГЈпот!...

$ас!а, Ц 1бС1 1јисП, пај&г1аи']1 зи геупозша, кој! зе копзсе 
иазот ПЈјесЈогп, пазјт аи^пп $пс1)1Уапјет 1 итјгапјет, с!а 
за ћојот пабШ Нса јзргозе $атПо$(: ха беђе, а пе роћоЦзапје 
ћгапе ха б\;е! Оп1 1га/е ракесе, па§1а$ијис1 с!а зе $(уагпо ипнге 
(;с1 ^ЛасЛ. АП 01П којј шшги ос1 &1асИ пе Ггаге ракеГс, плпаји 
И1 (ко с!а 1П1 Ш за1јс, П1 ос1ак1е, пе&о уесј котас!, ргорјбапј 
котас! ргоје, <ја 1111 зе пе гак1с1а; итјезсо 1ор1е \;ос!е — јиИ 
уапуа; пе попипа1п1 оПгок-рос!\;а1а, пе§о б(уагп1 оћгок 1н 
пе... пеејт, та 1о ћПо 1 1ојет /асјпјепо. Тор1от \;ос!от б1 
<1озрјеП с1о оћНка 1 баск/Лпс уЛ\'\П 1језе\;а. То је опо б(о 
Носето с1а ка/ето, с1а зс гпа!...

Оа, 1о зи 0111 1б1ј 1јисП. РгШке зи П1 12Јес1пасПе 1 У1§е пе§*о 
111 ргЈПП/Пе сбГаПт раГпЈсЈта, бкгзПе Пп 2а опо бкого тјебес 
с!апа &1ас1оуапја, гћНја зи \чс1по огопиН. бас!а пјПшуа ПНјеПа 
Пса пекако кПнпскЈ, езгсГзкЈ 1 ргп*ос1по бас1пја\;аји бк1ас!пи 
сјеНпи за згесПпот: ПНјсс1а, тгзауа, биИа, 1бр1]епа Нса, кос! 
р.по^Ш ппНк ПзГи обизепа с!и\;апа, којјта као с!а $с 12ћобепе 
козИ ј /Л:е 1брос1 ко/.е пе то^и с1а обизе. Ит Нсјта гет- 
1јапс Поје орс( $и ро која \;еса пп*1ја 1б(е, аП јасе Појс, као 
кас1 бе и ишши каГи ба тПјекот паНје јоз сгпе каГе... Осј 
би 1111 иичне 1 дго21пса\;е, пекоПснп кг\;а\;е, §(о ос!аје с!а $и 
с!и1>'о рос1по$Ш ћо1.

бас!а $и зг.л-^к Поћцепјт ракегот гиШја, барипа 1 с!ги- 
дчИ ро(гербГ1па — пакоп ршпИ ре( тјебесј. 1Ј (ЈоћЦепот и$- 
кгзпот ракс(и Игапе ^ЈеПаји 2а1о^ Пг1§е 1 1јићау1 бУо]1Н 
бгоШпка; аП Игапа ]е \;ес па 12пгаки: бас1а $и и Пг121 да Њ 
оћесаијеп! ропо\;пе с1о/.\;о1е раке(а пе оћтапе. РакеИ би уега 
за рогосПсоЈп, б\;Јје1отл $1оћос1от, оћпоуЦепје $и и$1оуа с!а 
зс 21уо(. оси\;а и пасП об1оћос1еп]а; ракеНта‘бе 1]исН игсН/и 
јгпас! /луоНпјбкс га/јпе /л\;1јепја 1 о(1та]и $е, с1а ћагет ГтШ 
пе ро$(апи 21 \Н Цебеуј. Оуај ппг је 1рак Ш1г о(угс1пиПН и ћо!и,
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јасЈшка 1>ох $па§е 1 аибе. Тај пиг \ 2ас1о\'о1Ј5(уо с1апаб, и 
роибкгбпот сЈапи, бћтга \'сс!ги а(тобГсги. бас!а сгто оре! 
/.ајесЈпо итЈгаИ — 0111 сскајисј ракеГе,- а тј...

Уаш рго1а7л ро коЈ1 аиГотођП. 7а(иН \ ргојигј. Рге1- 
б(а\’1ја бе с!а јип с!о оћ!г2пје кааате. ЦисИ бе ргеии, као па 
&1а$ рогпасе нетапј. Рпјс Н1а^с1апа, па буако 1и1јспје тпо&ј 
Иј бе хађппиЈо га§1ес1аН, као с1а јес!иј дшЈЈе рНаји с1а П $и 
сиН пебгеси која с!о1а/л, а пскј Нј робкакаН па ргјспе, с1о 
ргогога, с!а \чс1е 1ко с1о1а/ј. 13апаб (о пјје ђНо уп/по. Мкко 
$е п!је иа рпспе рорео. Мо\'ОбНта бс јоб пкко пјје пасЈао.- 
I опако оШспо аиГа с!о1а/е око 9 баИ, рОбјеГе §еб1ароуаса \ 
рго21Уапја 1ек око 10 баИ, а 1 кабпјје. (Јбкгбш би рга/лпсј...

Ргеуапбто бе. ГМе§1;о ргјје Ш пе$1о робНје 9 баИ о1уогс 
8е угага 1 и1аге РгЈес1г1сИ 1 ротосшк ти. ОуобГгико 1/пепа- 
Пепје: 1 (ако Нг/о 1 1ико гапо! б\и $е ргор1бпо рогес!абпш ргес! 
буојјт к/ајјта. II &гоНпој (лбпи, ши2тјеп1спо бе ро^1ес1а$то, 
ра бе гпаИгеЦпо 2а"1ес1а$то и РпесЈпсИа, кој1 кгосл ибгес! 
боће, б с1е$па па Пјеуо гаћуаИ ро§1ес!от, ра ујкпи:

„ОогП1с!“
,Л-Пег!“
Оп 1 ротоспШ ти, ири1е бе к теш.
„Уа$е б(уап!“
Р/аб1и(Јо бат ј§Нпи. Р/е(ко те (Јепипсјгао с!а рјбет. В1о 

бат тјгап, јег бат па оуакоуи робје/и гасипао 1 ро еуапс!е1ји 
Нјо бргетап, „јег јој бе пе гпа пј с!апа П1 ба1а“.

„бго је оуо?“
„ВјђПја“.
ОсЈ.^игпио ји је 1 и/.ео коусе^ с!а ргеугсе, с!ок пП је па- 

рјрао 1 ос1и/.ео буе ИагИје, 1бр1бапе 1 пејбрјбапе. буакако пе- 
рпја(па б(уаг, аН бат Ијо тјгап, јег би 1бр1бапе ИагНје ђПе 
ИПјебке 12 бу. Рјбта, бабГаусЈ осЈгХапЈИ ргес1ауапја 1 ђПјебке 
2а пагес!па.

(Ј сЈуогаш, па \чбе Пса ујсПо бат \ Јггдае 2ас1оуо1јб(уа 1 
пе&ос!о\'апја \ /.ађпптобИ. ]\ТекоПс1па, којј би гпаН с1а р1§ет 
Лпеупјк, пеИајпо §е(пјот ргосЈобе тјто то^а 1с2аја, с!а шс 
ро&1есНта иркаји, како пп казпјје гекобе: с!а П би т! па§П 
,.тг(уаса“. .\Терптје(шт гпакот бат 1Н иппгјо.

Оа би тј па$П НПје<ке, ППо је и 12&1е1с1и бГгеЦапје. N0, 1 
оуако, 2а $ато рјбапје, јтапје о1оуке [ рарјга, с1о1а21 и оИ/к* 
б!ге!јапје. Такоуј би ргорјбј, ириГе, орошепе, (е 2аУ1б1 ос1. 
рпНка...
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'Ме си с1а ка2ет 5г1з1, пе&о паб б\ијс1 и орсе Јта 1>о1еб1 ро14 
кагштја. Оуа копкгета (Јетшсјјааја Ш1а је и и2ет кгиуи 
газргаујјепа 1 ро\'1асеп1 зи хак1јиссј. 1та пеб1о, б1о је с1ги- 
.иуспо ј рбИ1о1обкј хапјтјуо, а 1о је, с1а ђјјссЈшк и оугаиики 
Ш и орапки, бато ако хпа с1а бе псбго гасИ, б(о шје с1охуо- 
1 јепо, пе то2е с1а ос1оП парабИ \ с1а 1о пе с1об1аVI. ОбоЈзла 
тг/пја ј га/Нска б!гапаска рпрас!поб*, ото&иса\'а буе #ас!о- 
бН, ра с!а бе ргос!е \ ргеко 1јеба...

УгаШ бе оре! о1\'огЈбе.
„ОогИ1с!“
1хјс1ет. Сјка МНап те ос!уес1е па шес!ибрга1, и капсеЈапји.
ијера бипсапа бока. бисеПсе уга1а је рго/ог, којј &1ес1а 

иа итигабпјс бјеуего-1б1оспо ПуопбСе. Сјјсуо, с1о рго/ога, 
ођјспј рјбасј б(;о1, 1/а ко§’а бјесН Уијко\пс, ирга\ч1е1ј Кисе 
бтги; с1о уга!а ]е пека каг!о!ека; с1о пје бјесН Рг1ес1г1сП, ^сао 
с!а је 1и б1исајпо, с!а сека с!а с1оугб1т, ра оп с1ос!е па гес1, \ 
с1а о>Јс, а ргеко р1засе& $1о1а, бисеПсе Уијкоујси, га рјбасјг 
б!гојет, РгЈесЈгЈсНоу ротоспПс. Бебпо ос! и1а/а би огтап 
сакЧјип, а ја 12тес1и \та!а 1 огтапа. N3 б1о1сЈси је — репсЈгек.

1\а р1басет б!о1и \НсНт буоје гикор1бе, ра \ пеигисепи 
шоШи с1а пп бе с!ас1е У1бе Пгапе... Јабпо је с1а би ргосПаН буе... 
кас! бат ргЈтјеИо НбНс Пг. 17, игабпио бат бе. 1)Иуаи тс уги- 
счса, ра је2игј ос! 1гНсе с!о кобИји, а па се1и 1Ш г/Љу хпој... То 
јс бесктшаебИ НбНс тојП! ППје/ака!... Како је оуато с1о- 
брјео?... Ја бат Пјо бј^игап и буојјт роб1ирсппа оргехпобН... 
8ас1 пи је ППо јабпо: ИЈо бат буе бакг1о, бато јес1ап ПбИс, /а 
(екисе ППјебке с1апабпје^а с1апа, П1о бат Об1а\Но, а кас! и с1уо- 
I апи ис!обе ^еб(аро\'С1, итјеб!о оуо&а ПбНса, бакг1о бат сЈги&к 
јб(о 1ако уа/ап...

„VI р1бе(е?...“

„2па(:е Н с1а је хаПгапјепо р1баи, 1е 1таи о1оуки 1 рарјга?*4

„13а П би уат ргоскаН пагес1епја?“

„Тко уат је с!ао о1о\?ки?“
„NN'0. 1тао бат је бакгј\гепи кас! бат Побао“.
„0Нак'1е уат рар1г?и
„1/. бтсса... 0с1 раке(а...и
„VI бе с1орЈбијс!е ба пекјт и ^гас!и?!...и
ПНје пи бе бтгк1о, аП бат објеИо исЈагас, бУ1Јеб(ап (ебко^ 

ро!о2аја и којј бат Побрјео, рос! пај(:е2от ор1и2Пот... ВПо



100

Ш1 је јазпо, с1а ако бе пе оргаус1ат, а гћПја и ш ујегији, ђкј 
си БаНпап, тисеп 1 б1ге1јап.

„Ја бе ба пНчЈт пе <Зор1бијет, јег и Вео&гас1и «*о(о\'о пј- 
ко^а петат ј шко&а ие рогпајет... То.би тоје 5Нје§ке; га* 
бе!">е $ато§а, ако одаус!е 1гас1ет, га тоји ибротепи, ако јк 
ђисЈет рјзао... 1пасе...“

„Оуо је 17-И НбНс, ба б\чјегјт тГогтаајата о јисегаб- 
пјет с1апи... 2пасч с!а б(е гаијје бебпаебГ Нбјјса оГргетШ уапј... 
ОгкисЈа уат оуе ЈпГогтасЈје?... Тко уат ротаге?... Тко уат 
је гекао с!а пиа 286 2епа?... бго би о\'.е рНте 1 Обеке?...“

„Мепј пкко пе с!аје, пШ 1геНат тГогтааја... буако јшго, 
кас! касЈето па итјуаије, \'гН б!гагагеуа б1о1а јта брјбак $а 
рг11је\'от пасЈобПИ 1 тапјкот риб1епН1... Тај ргНјеу Ш тапјак 
оН ргуабпје^г б1апја, рПта је ј Обека, како т1 РгЈтогс1 1о

гоуето... Оа ппа 286 гспа, 1о 
бе сије, 1о је па§ с1пе\'1П 1 ]есНп1 
гаг^оуог, 1ег о с1ги&оте 1 пе 
уосНто ђп§и, пе#о с!а П бе 1 
и којој тјеп о(риб1а, коНко 
паб јоб 1та 1 с!а П \ каНа сс па 
паб с!оа геб...“ -

„СНје би озГаНћ 16 П-
бНса?...“

„]\гетат... N68(0 зат иро- 
(геђјо и пигпјки, а пеб1о ђасЈо 
ји!гоб...“

„Ваб ји!гоб?!... I об(ас!е \;ат 
ђа§ о\'ај ба гас1пјот, бујегот 
1пГогтас1Јот ?!...“

„Ва§ 1ако!... 0\'ај Пбис...“ 
„Вагеб, Н бГап с!а\'о1с!...“ 

— р1апе 1 ибГапе Уијко\'1с.
ОћгаНт бе &еб!ароуси, с!а 

ти па пјстаскот јегјки оћја- 
бпјт, по оп тј ујбе гикот пе- 
&о пјеата гссе с!а п:ети пс &о- 

уогјт, јег ^обгосПп иргауИе1ј пе гпа пјетаскј... Као с!а &а сј- 
је1а б1уаг пе гап1та ...

„VI б1е опо 16 НбИса пекоте роб1аП уапП... Тко уат ро- 
таге?... 5 кјт б!е и уег1?.

„То шје 1б1Јпа!...“

Уијкоујс
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„51ибај1е!... №та, роНајЈ, чахпо је с1а сЈогпато 1б4ти: 
бгес1б1уа $и $рогес1па ј пЈта1о уа2па $1уаг... Ш гесИе пат 
ЈбИпи, Ш ссто уаз ргет1а1Ш... ћићге^е уат јгНШ... Ш 
се(е рос1 тиката с!а сгкпе!е!...“

1Јб1ас1е, ј с!ок пп бе ргНзНгауао, као Мјебак гш и тогуи 
б1пе, с!а је оуо опај Уијкоујс, ко&а орјбији као б1гаИоУ1Чо§ кг- 
уо1ока, тисИеЦа, иНЈси ... 5ибпе гиНе 1 иаујјепјт Нсет иа г1о- 
1зап бппјеН, б1ас!е те орјрауап, рак ићуаИ га ргза 1 $сас1е гпе 
с1гтиба1Ј.

,,'1 ј, тајб!огс б тога!... Ш ПбПсе 1 б 1бИпот паро1је, Ш 
јтаб с1а бе ргоуес1еб!...“

Ја баш бе Нгагпо, аП бат објесао с!а пп' ос1Нгана пе уа1ја. 
]\1је 1з11а иујег1јјуа, ј б со&а гагш&а §1о пе гпаш с!а 1а2ет. 
Објесао баш с!а Нгапјт ргора1и бсуаг. 1рак баНегеш бпа^е:

„ОоброЈо, ОбЈесат с1а зат пауикао па беНе пајсеги бит- 
ији 1 с1а јс Уаба оргауЈапа ћп^а аа с!о2па1е Јбипи... Ја уат 
>е кипет б\'ОЈош сабси с1а шко^а пе рогнајеш, шко&а петат 
а ако небсо угјјссН, јтасе сЈокаг с1а оус1јс тЈебес1ша иппгег 
ос! ^1асП, а ос!шко&а пешаш ш кошас1 кгиПа П1 котас! $арс 
иа... То $и тоје ННјебке 2а $еПс бато&а. Оуо је ЈбИпа, 
ша $1о уат гекао, Ш и (Јги^пп ргШката рг12пао, 1о пе се НИг 
ЈбИпа ... Кеташ \Пбе $1а с!а \;ат кагет ...“

„То сето аа У1сНшо!.
Ја баш јоб с>оуопо, аН пе гпат $1а. ВНа те брора1а о1)ј- 

- сиа та1а ота^Пса. \а тепе би НШ ирсгеш ро§1есН. 2ау1ас1а 
и'б1па. Како Пис^о је 1гаја!а, пе гиат. Ја $ат корао ро о$је- 
сајппа ј ратсепЈи, с1а $е бјеит пе§1о о оуоте Уијкоуши, кој! 
те 1та и у1аби с!а тс тиа...

5ппг1о $ат $е. 5ас1 пи $е, као 1гп и тог^и угги 1тспа 
\'ијко\чс 1 Кобтајас... ВаИпе, ђаипе и б1аНн1е, ро ^1а\П, уге- 
сата рЈјебка, рак НаИпе ро СаНашта, ује$апје баИта, кНпе и 
пок1е, кгу, пебУЈебИса, роНјеуапје уо<1от, рак оре! гипс!е ђа- 
Ипа ј тисепја... То зат $уе и с!ићи рго21у1јауао, кад те, 
као 12 бпа 1гге Уијкоујсеу ^1аб:

„СобросНпе Оог1иси!... VI $1е бсаг1 т1еН§еп1ап ^обро- 
сПп ... АреШјет па уа$ гагћог, с1а бсШ 1 пата рото&пе!е с!а 
12 оус б11иас1је 12ас1ето!...“

Оре! 2а\Мас1а Иб1па 1 б\ч $и ро^1есП ћШ па теие ирегеш. 
Како је с1и&о 1гаја1о, оре! пе гпат. М1бНо бат па Уијко- 
УЈса, па Гати, која §:а ргаИ, а који је бУОЈ1т гЦес1та ро!уг- 
сНо. 5а пекјт пигот и бгси, као па $1уаг која бе бата ро
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• $е1л гагипије, пизНо бат с1а је запшот зугбепо 1 с!а те сека 
опо пејгђјегпо ... пај§оге ...

\7га1а бе о(уопбе. Рг181ирј јес1ап б1гагаг. Уијко\ис те 
§1ауот рокзга... $1гагаг оСуогј уга(а, ик1ои1 бе ро8(гапсе, а 
ја зат пјјето ро^1ес1а\'з1 кгог ргогог 2ујегс1аги и бипсапот 
бјаји, објесао с!а бе оргаб1ат ос! б\чје1а 1 бипса.

Кас! бто ЈхабН и НосНик, б!гагаг те рибИ ргсс! зеђе 1 пГ- 
кот рокага па б1ереп1се, које \;ос1е па ^огпје брга1оуе... 
2пао бат б!о 1о хпасј... УоНе П1е па тисепје! Објесај с1а пе 
си тос1 с!и§о ЈгсЈггаИ, с!а си ђгго тиката росИесЈ, и1јс\;ао пи 
је лнг пеЈгђјегпобИ, као 81п1еги зуе^а: тисепје 1 ђгга бтп.

Бок бто бе репјаН иг з1ерешсе, б1га2аг тс ирНа:
„Којј- је ђгој уазе бође?“
„Вгој 12...“
,.0пс1а је 1о (1о1је!... ЕИ, ђга!е бгђи1е,

1еђ1 је с!о зстје!...
“Опс1а пета тисепја!,, — рот18Нћ.
1гпепас1еп оуош рготјепот, 1 ако гађппи*, УгаИН зе и 

зођи рг1беђап. Оре! би б\-1 ро§1есН ђШ ирегепј па тепе, с!а 
осЈ&опети с!а П бат ђ1о ђаИпап. 1питп1Ј1 те иркабе:

„Како је?“
„21о ... Соге пе тоге ђШ: битпјаји с!а бе ба пекпи и 

<гас!и с1ос1зијет... с!а ођаујез^ауат б(о бе и 1оеоги с!о&ас1а...“ 
„Јези Н {е 1икН?“

„№јеби“.
„То је саг!...“
„Јоз пјје бУгзепо!“ — рптјеН пегко гпа1аск1.
„АИ је пасЈНјао!...“ — оре! зе сио &1аз 1г 1б1:о& ргауса.
„Кигбит ти пе §те!...“ — пе(ко Јоујкпе \г „1огс1оу- 

бко§“ к\;аг1а.
1\'екј би с1о1агШ ба баисезсет, с!а с1огпаји §1о је з тепот. 

II оз1а!от 1о бе гесЈоуко с!о&ас1а1о ба зуакјт, коЈ1 је с1о1аг1о 
за заб1изапја.

„0з1апј кос! тепе 1 ик1апјај-зуако&а, с!а пи пе бтсга! 
Тгеђа пи Ш1га 1 рпђгапобН" — гекоћ т Магјапоујси.

Тек заНа, као 12 пеко& гегегуоага ићуаН те сЈгШауЈса \ 
гатогепобк

и та^еппа,

„0\го. 16 НбШа си с1а ргес1ат“ — кагет с1ги&и. „1Ј пј1та 
пста П1б(а оразпа... С1аупо је с!а ик1опЈт зитпји ггујеб- 
сЈуапја“.I

I „Носе П копбН«?... А ако робитпјаји с!а оуо пјје сј- 
јеП (ЈпеупЈк? ...“

ј
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„То $е с1ас1е ђгапШ!... КаПа јс с1ођга ... 1и%гап си је ... 
1Ј пај&огет б1исаји, гђНја, кигЈит тј пе ,?1пе, аН тисепја пе 
се ђШ ..

Кас! зат јгуасНо 12 бкгоуј§1а опо 16 НбИса, осНиСпо бс 
ириИт с1о Vга 1 а 1 рокисао бат. Кеха бе брибИ 1' оре! $е ја\и' 
ака МПап.

„МоПт уаб, јауке и капсс1агјји с!а јтат пеб1о с!а ргс- 
с!ат .. Нкпо је...“

„Оо1зго“.
2а[уоп, ос!е 1’ угаИ бс, <ја ше ос!\*ес1е и капсе1ап'ји.
11 каисеЈагЈјј је ђјо башо ротосшк, којј је ђјо рпби!ап 

тот бабЈибапји. Некоћ:
„0\'о би ђПјеЗке о којјта је ји!гоб ђНа п’јес. У1с1је[ се!е 

сЈа би ђегпасајпе 1 бато га Пспи иро!геђи ... 51а1о тј је с!о 
1о§:а, с!а игаккЈ пе [гахке б1о пета“.

„б!о је, 1и је! Како је, 1ако је!“ — гак1јиао бат као с!а 
(Пгет гике ос! беђе 1 ос! сЈје1о&а бујје1а.
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21У1 УЕ5ЕУ1 II МРТУАСМ1С1

Ропес1је1јак 20. аргПа 1942. ђш је Нјер рЈ*о1је1п1 сЈап. 
Л/ес1г1па пеђа ђПа је рогешесепа (ек ро којјш шаИгп уипоНкЈш 
ођ!акош, 1 &1ес1ајиа кгох гебе(ке, рпшјесЈуа1о $е како оп јјо- 
пјеп роује1агсет, брого осЈпнсе. 0\га за(а би робНје рос!пс. 
\аксм рготјепе бЈгахе и 1 ба(, уеНка бе сК-огЈпт #У02с1епа 
уга1а пе 'о1\'агаји с!о 4 ба(а, ра ј кабпјје, кас! ођјспо По1а7.с 
аШотоШП $а &еб(арОУсћпа.

11 пабој с1\огтп, и с1уамаебисј, б\'е бе и21УЈе!о, харгауо 
итг1уПо и 1о&огбкот 21\'о1и јеПпоНспе б\'акЈс1абпПсс. Ос1 „ги- 
ска“ с!о 4 бпса 21\м бе и горбкој јпптпоби. С1ас1па ^готПа 1јисП 
12оНИсепП1, обибепЈИ I тг(\'аскј ро/лПјеПИ ођгага, (ирП1 рс 
сг1ес!а оаји, ираНН и с!ир1је, Пех /л\'о1посс 2ага, кос! пек1П ти 
иЈП ј кгуауЈИ, као с1а бс габра1а и б\;оје котропете. 11 бођ 
и/. бшгас!, 21\'1 бс и а1тобГсг1 и(исепоби 1 гагађгапе 12иГа1оби. 
1\1екј би бе Јбрги/Ш па буојјт 1е2а.Нта ко.Н би с!о пес!а\'по 
рге(б(а\'1јаП 21\'0(П1 ргоб(ог ос! 30—40 ст, аП пс брагајп. 01е- 
<1апј 12 с!а!ска, паПсе па тг(\'аске &1а\'е. 1\ек1 бјеПе Ш сисе 1 
ђи!је ргес! бођот; пек 1 кгјбот сКаји иоујпс Ш ђгибс /л1с(; а 
искоНсЈпа ј.еггаји баИа Ш (ађ1апе(а. Ја бат сКао ВјђНји.

Киса бтги, ба гсбе(ката па рго/.огјта, орабапа \Нбок1т 
/лПот, ба рибИт б(га/.агб1ит ки!ата па и.е:1о\'1та с!\'ог1б(а, као 
с!а је ибрауапа. Уапј јс илпп, касПкас1 пагибепа (иЦепјет зак- 
боГопа рго1а2п1И аи(отођПа, коП иУ1.јек и $ођ1 јгаггуаји ро- 
у.огпоб!, јег је буак1 аисотођП ђјо У1је$п1к по\Нпа: НоЈагак 
„Мапсе“ ба (гапброг(от ИарбепПса 12 А1екбапс1го\'е пНсе Ш 
На(п1Ско.е: с1ота; (еге(от Јеугеја Ш раг1Ј7.апа 12 ргоутаје; 1121- 
тапје (сге(а 12 1о.е:ога 7.а пата перо7.па( аН паб!исеп ргауас, 
Ш рак с!о1а7.ак .е:еб(ароуаса 5(игтГићгега 1 ОђегбГигтГићгега, 
с!а угбс ргеПгаНпје га б(ге1јапје.

2а с!о1а2ак „Мапсе", ро пјепот (и1јепји, 7.па1о бе Нок је 
опа ИПа јо§ с!а1еко, а тпое:1 и бођ1, ро 1бки$(уи, роб(о би рге- 
у.МјеП буа ргогјуапја I бескат табОУпШ б(геНапја, ат ђј кој! 
аи(отођП ибао и с1\'огЈб(е, ро пје^оуи 12&1ес1и, гпаН би (ко је 
и пјети с1обао 1, с1еуе( ри(а па Пе$е(, којјт роб1от, а ро (оте

!

у

;
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Посе Н ћШ рго21Уапја, ба$1ау1јапја брјбкоуа, ос1уајапја 1 (. с!.., 
б1о је с!ауа!о ро\-ос1а \'есој гађпиШобИ \ и1исепобИ.

1 оуо&а ри1а, 1 ако јоб шјс НПо ро1а 3, па 1и1јепје аи1о- 
тођИа, као иа §1а$ бтгиПН петапј, тпо^ј сП&обе &1ауе, иаси- 
Н§е и§1 1 шјето јес1п! сЈги&е иркпо ро&1ес1а$е. Опај, коЈ1 ,је 
ј&гао 1ађ1апе1а, 0б1ас1е б и/сНдпшот гикот, пе ш^гаубј каг1и, 
с1ок бит атотођПа пце Јбсегао и с1а1ј1п1. 1\Ч1ко шб*а пјје гс- 
као, аП Јг^1есН тпо§!ћ Пса, \ опако јасЈшк, ђо(ес1\чН 1 2а1об- 
1иИ, ос!ауаН би с1ибс\гио битје /п\'П1 1јебе\;а. Она (Шпа, опј 1И- 
јепп ро§1есН, опе ира1е 1 Обибепе осј, \г сНјП1 с!ир1ја ро#1ес! 
као кас! и §абесет бе капсШи $1епјак ргабпе, 2а1о$п1је 1 рога/.- 
ијје Пје1ије пе§о с!а ђебротосно игНси. КТа о\;е ш.јстс ђо1оуе, 
и којјт с1иба јг^ага, а Нје1о бе бибј, па оуо 1гајпо итјгапје 
ргј гага\'ој бУЈјебН, као с!а би б\’1 па\чкП. N0, ОУО.бГ ри1а, б и/.* 
сЈаНот /ас1о\го1јб1:уа, бУ1 би роујегоуаП с!а $и аи1отођШ рго- 
јигШ с!а1је.

КТајес1пот и НосПики, По уга!а, 1е§к1 бе когас1 2аиб1ау1јај\1. 
2е1јегпа гега бе сНге; о!;уоп§е бе уга!а 1 ис!о§е РгЈесЈпсћ 1 је- 
иап и ^гасЈапбкот отје1и, с!г2ес1 и гиа каг^оп ба брјбкоујта. 
Ро ођјсаји б1агјеб1па бође, 1 зат рос! сЈојтот пеосекјуапе ро- 
бјесе, уШпе: „Асћ1ипб!Јв

Мпо§е ођиге б!гаћ, ро^есНта ро1га21$е бибјесЈа Ш ро^ 
/ла*е, јег би б\п објеПП с!а је 1 оуо јес!ап б1га§ап 1гепи(ак, ка- 
коујћ бе \ с!о басЈа и бтгГпот $1гаћи рго/јујеШ.

1~оп§ш, с!об1а &1а$по, ићаск
„1рак го би ђШ опП"
РпесЈпсћ таћпе гикот б^агјебјпј бође, с!а об!апе па буоте 

тје$1и, с!а гарогИгапје пе 1геђа. Опај и §гас1ап$кот осНје1и 
каг!оп брјбкоуа рптакпе осјта, ро&1ес!от ргос1е буе рг1би!пс 
1 гесе:

*

>

„5у1, коЈ1 ђис1и ргогуаш, пека игти $уоје б1уаг1 1 ј/лсћ? 
— јс!и кисП“

Рт сНо гесепјсе је б1егеоИрпо јесЈпак, као кас! бе ргог1Уа 
/а б!ге1јапје. Мпојјј пјјеби пј басекаП с1ги^1 сПо гесеп1се: „Ми 
киа“, ра $и тЈбНН с1а сс ргогуапј ђШ ос1уојеп1 га кокапје. 
АН ђПо је I рпбеђпШ, којј $и Пођго сиП, ра бе §ара!от ђгго 
с!о2па1о с!а о\*о п!је оШспо рго/Јуапје.

бараИ као уо6оу\ 21У01пе б!гије, 1ако би пеујегоуа!по с1јс- 
1о\гаН, с1а би тпо&1, рготјепјепјт ј/гагајет Нса, и сис1и ?1с- 
с!аП јесЈап <Јги&о&, као с!а беђе \ с1ги#о#а рНаји: „Оа П је 
1б*1та?“ „Оа И је оуо то#и<5е?“

!
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Оа зе пеко \г 1оуога ри§1а, ра 1 сЈуојЈса 1 1гојЈса па јес1ап 
ри1, гпа1о зе, аН ро с1е1з1јјиј $р1$коуа и каг1оии 12§1ес1а с1а јс 
и ујс!и шабоупо риб!аије Ш пебсо бНспо, и §1о И11ко п!је 
ујегоуао.

„А1ппеб1јја!“ — пеко сЈозарпе.
Ргес1 10 Ш 15 с!апа 1)10 зе ргопјјео §1аз о атпе$(1Ј1 га 10. 

Ш 18. аргпа, па МШегоу гос!епс1ап. ЦисЈс $е гагиујегауа1о, 
како пе1/.НЈС2шт гахосагепјет пе ИЈ јасе к1опиП.

Росе!о је ргогјуапје. Рг\ч је ргогуап ЈакЈс \г Ргезбђигоа.
„АП Нг2о! Вгго!“ — НосЈпо је ргогп'ас.
Као уасгот оНазиВ, зше1ет 1 гаНозпЈ, з озјесајегп с!а Јт је 

/луо1 рок1опјеп, ргогуат зи закир1јаП 1 ракоуаП зуоје з1\;агј, 
ј пс тагесј 2а котсп1аге Ш оротепе, којјта је рго^јуас рго- 
ргасао рго2\;апа 1тепа, и уегј за кгјујсот која јт зе зросј- 
1а\'а1а Ш гаг1о§от пјЈИоуа Иарзепја.

5у1 ргоиуап!, з ро1е1от, оПигеИ пекот зпа&от, која 111 
је ргспи1а 12 иета1ози 1 и1исепози, 121је1аП зи 12 зоПе, тпо^ј 
ј пе ро2с1гау1У31 зе. 5ато Пгго! 2а зуој гасип Пгго!

Ја зат ПЈо ргогуап ПезеВ Ш сЈуапаезВ. „Вгго, 1зг2о!“ N11: 
га рипи пПпи1и рокирјо зат з1уаг1 1 и коусе^ иПасЈо. Мазиа 
гикот, ^1ес1ајисј па 121аг, ујкпио зат: „Ро2с1га\'1јат зуе!“ — 1 
пазао зат зе и НосППки.

Оок зшо зе и ИИот 2ас1оуо1јз1уи, и2гијап1, 2Иипјеп11 пазте- 
јапј, кНтапјет &1ауе јес1п! Нги&ппа јау1јаП, као с1а И1 И1јеН 
гес!.* „Еуо 1 тепе“ Ш: „I И? Уг1о с1ођго!“ — тој зизјес! "игпи 
те 1ак1от 1 пП&пи па (л^апа Мјси, кој! је 1ек 12 зође 121е11о.

„б1о? 2аг 1 оп?!“ — гасиПепо те ирНа.
„1 оп, газ!о пе И1?“
„Та оп је 1езк1 кг1Уас! N0310 је роз!и 12 зите и Вео&гасГ*.
„Ако, ако! Ако је атпезИја, кг1УС1 зе риз!а]и“.
„Ата У1сП опо&а опато! Тај је 110510 Цекоуе и бити!*4 

ј &1ауот пП роко21\'ао Кас1о]1си, тПпага 12 зе!а кга] Уа- 
1јеуа, кој! пП зе гаПозпо ргШП2а\'ао, ]ег зто и зк1ас1и Пуа т]е- 
зеса ]сс!ап с!о с1ги&о&а рго21у]еН 1 зрауаП, 1]езес1 зе, з!гаИо- 
\'аП ј пас!аП зе.

АН каП је 12 зође 121е11о У1аИ, ир!азепа 1П1о1зка Нса, га 
ко^а каги с!а ]е иИЈо 1г1паез1 п]етас1иИ уојпШа, 111 теп1 пце 
ИПо 1а&ос1по.

„1Че уа!]а!“ — с!оИас1 пе!ко 12 ^отПе.
„Ме \'а1ја!“ — пе!ко осЈугаИ. ' *
I теш Иј ротисепо 2ас1оуо1]з1уо, 1е саг1пјк ргос]есН:
„5а оуот зе сЈгигтот пе јс!е и з1оПос1и!“
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„КЧје с1ођго!4<
Секајис! и уеНкот ИосЈпЈки, како па$ је 1зЈуа1о \чзе, ћНо 

је буе У1§е опШ, којј зи ЈхгахауаН сис!епје 1ко зе зус риб1а, ра 
зи 1 $а сЈги&Ш з!тапа с1ор1гаН &1азоу1 битпје 1 Нојагт...

Бок $е јеПпЈ иогНПјЈзе, с1ги&ј зе гикоуазе, с1ајисј 12га2аја 
гас!буо1јб1У11 1 згесј зго зи Об1о1зос1епЈ, гакагијисј заз1апак ха 
зи1га, 2а пес1је1ји кос! АИпе, кос1 21а1по& Нигепсе1а, кос! бјзка, 
ко<1 Кизко§ сага...

„Сјт ЈгасЈето- росабНН сето зе... ј гараНИ сето! — 
оз!о\и те ђоћет бгејјс.

„№тат поуаса44.
„81о? 1тат ја, офпаћ Си, с!о1је, кас1 гакгепето, и #о$Н- 

оп1, кгесЈПа коНко*ћоси!“
Ја шјебат јтао ш га Сгатуај.
Ја\*ј пн зе сЈги^:
„1тат ја 1 га Сеће“.
МаП Јо\чса, окогјеН резигпб1, а 2а пјјт саптк, огђНјпа 

Пса, за зкерзот,. орстјпји с1а се ујегоуаН е зто з1оћос1пЈ Сек 
кас! 12ас1ето ос!аус!е, 2а пата зе гаСуоге сЈуопзпа \та1а .. . ј 
ПоНго оПтакпето ос! Вапјјсе ...

Кас1 зто з\ч ћШ ргогуапј, РгЈесЈгЈсИ пагесН с!а зе зугзПиио 
ро Пуоје. Меп’1 таћпи гикот, с!а ти рпс1ет.

.,2паГе Н, с!а зат с!ао па с!а1јј розШрак опај \;аз Ппеушк, 
с!а зје то§Н ђНј $1ге1јапј? То пјјезат ис1ПЈо!“

Ја зат ти $е гаћуаПо..

I
I .

I

: *

I

;

Оа\'<1 гиак с!а кгепето, 12 росћитзко^ ћос!пП\а ириНзто 
зе кгог \та!а, 1е иг б(ереп1се које \;ос!е и с1\гогЈз1е. АП, паз 
\осНс, РпесЈгЈсћ, кас! зП&озто с!о \та1а, кгог која зс к!е и 
с1\;огЈб!е, итјез(о с1а ргоПи21 1 за пата 12ас1е и с!уопз1е, зкгепи 
с!езпо, (е зе росезто репјаИ 112 з1ереп1се које \;ос!е па те- 
сЈизргаП

То з(гаћијисе јоз \чзе игпетјп, аП ја зат 1о (итас1о Ите, 
с!а паз \;ос1е ргес! капсе1агјји, с1а пагп ргес1ас!и пазе з1уагј. N0, 
сЈок зат ја оуако (итасјо По&ас1ај, јес!ап &ез1ароуас па угћ 
з1ереп1са зизге1е пази роуогки 1 Рг1ес1псћи заорск 

“1та јесЈпа зоћа, аП пета ге§е(ака“.
1з1оугетепо, &о!оуо за зујћ з1гапа те ићуаНзе^га гатепа 

1 бгигпизе:
„б(а ка2е?“
„Ка2е с!а 1та јеПпа зоћа, аН с!а пета гебе(ака“.
Моје оћјазпјепје ћПо је рг1т!јепо з рискот рзоукот.

1)
[ •

Б
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Кгепизшо с1а1је га РпесЈпсћош 1 с1ос1обшо и зоћи ћех ге- 
бе1ака, ћг. 37.

„Сеши Је оуо?“
1 орес баш иипаио:
„\^а1Јс!а се ргЈЈе с1а па$ рге!:геби“.
Кас1 бшо иб!1 1 /л\ паша бе гасуогјбе уга(а, Рг1ес1г1бсћ је 

/ас!оуо1ЈПО кгог ргогог у1ес!ао с1уог1бсе 1 орошепио:
„(јусјјс сесе Обсаи 2—3 с!апа. 1\!ека шско пе рокиба ро- 

ћјесј, јег се и сош б!исаји ћ1С1 б1ге1Јаи!„
Об1аУб1 бапи и^ебшо ргобисћуас1 бсо 1л оуај робСирак шо- 

.ц;ао /пасш 111 кгјсј, с!ок бкого буе оћихебе 21е бшшЈС, с1а бшо 
ос1уоЈеп1 7.<х б1ге1Јапје.

„^абСо 1ш сгећа 2—3 с1апа с1а паб рибСе и б1оћос!и?“
„Оа 1бр1би 2е1еие 0Срибп1се!“
„Оа бшо га б1оћос1и, то&П би 1ћ ргјје бргешкј, рак иаб •;рибИи!44 I
„УшјебСо 2е1епе офибпјсе, опј баз1ау1бе бр1бак па ћЈјсЈош 

рарјги ха рго21УапЈе!44
„АИ 12 оуо^ брјбка с1уој1са би уес бСуагпо Об1оћос1епЈ 

Магко Уико\чс 1 гисЈагбкЈ 1П2епјег Јоуапо\чс!“
„То је јбппа, а11 јс 1б1ша 1 оуо: с!а пјјс об1оћос1еп 1П2еп]< 

ЈОуапоУ1С, \;ес пнпЈбСгоу бш!... А кас! је и боћ1, ба паоес; 
бр1бка ћјо ргогуап Магко Уико\ис 1 гекобе с!а је ргес! с!уа с!апа 
об1оћоиеп, Ргјес1г1сћ бс и сис1и 1Ји1ко ргорјсао:

„Како со? Ро сјјеш пагекеиЈи?44
„81о б1 &1а\?и (:аге1е? Мј бшо ос1\;ојепЈ као 1 б\п 0б1аН 

с!о капаб“.
„Оа бшо оћуојепј 2а кокапје га$1о ћ1 КЧјешс'1 бргат паб 

ппаН оћ21га, гауагауаћ паз, кгШ патјеги с!а па§ бтакпи? Оа 
бто 2а кокапје, ћШ ћј паб ос1\;о]Ш 1 ^итиН и се1уогки Ш 
1гЈпаебиси 1 §010Уа б1уаг!“

I 1ако бе бкирјпа, и ипакгбпјт ркапјјта, ос!^о\’опта 1 
га2ша1гапЈ1та росНЈепЈа и и\а ићога, ргесегпа уесјпа иујегепј 
с1а бшо ос!\'ојеш га б1ге1јапје, аН бе ореГ бУ1 ирибПбе и 21У0 
ј ротиЈЈуо јбрјпуапје рго 1 ссШга1) га21о"а ако бто га б1ге- 
Iјапје Ш рибсапје на б!оћос1и.

Бок би бе и бкиртата, ро с1ебеИ 1 б1оИ ри1, па гагпе па- 
сјпе ргјкагапј ј ргокотепипчбапј 1б1акпи11 тотепИ ргеСгебаН, 
и боћи би ићасеп1 ргкуогеша 12 сЈги&Ш боћа.

ТПс с1о \ гаи1, с1ебио ос! и1а2а, б^игепа па рос!и, ћка би с1уо- 
ј1са. РгЈћП/лто 1т бе паз пекоНста:

1) 2а ј ргоН.
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„Ос1ак1е $1е?“
„1г се1уогке“.
Е)ок $1110 ос! ајјк ос1\'гасаН §1ауи, с!а $ј ро^1ссНта ка2ето 

<1о ппбНто, јес!ап И1 ир11а:
„2а$1о б!:е иИарбепј?44
„ЛИ пјјебто $ас!а ићарбеп1... Мј бто котшпбН; јо§ ргјјс 

га!а обиНспЈ па 5 §осНпа гоНЈје".
„А $1о $ас1?и
Јескт $1с§;11е гатепјта, а с1ги&1 ор$ије тајки, јатаспо 

\1аб1ос1гбС1та Ш №јетс1та.
Кас! $и уа$ рго2\аП Ш оуато уосПП, $1о $и уат гекП?“
„510 1)1 гекН?“
Опај, коЈ1 је $\?е пероуо1јпе ројауе росНПасЈо $а 

\га1ја!м гесе:
„КотипЈбИ ... ОбисЈеш па ре! досПпа гођ1је!... Се1- 

\гогка!... 1\е уа1ја! 0\го т1 $е с1ги$1уо пе борас1а!...“
РгосеЈпо, с!о 21<1а, оре!: је бјесПо јес1ап 12 Иги^е бо1зе с!о- 

уес!еп. РгП)П2пп ти $е, Попо$ес1 $уој коусе^, као <Ја бат сЈо 
пје&а 12ађгао тје$1о $уот 1егаји.

„2зб1о $1е оус!је?“
„Ја $ат ђапкоуп1 Сшоушк... (Негсе^оут?) Гипкс10пег 

$1п41каГа ... кирт бат ргПо&е...“
..2а бити?!“

' «

« '

V

ВПо пп’ је сЈоз^а. \екоПсЈпа те $а1е1е:
„5Јо је?“
„21о. ВипксЈопег бЈпсИкаЕа, рпкир!јао ргПо&е га пеки

ротос“.
..5а о\чта зе јс1е па Јајтсе, а пе и $1ођос1и!“ — ореГ ппгпо 

1 осПиспо ргебисП јесЈап 12 &отНе.
2а бкого буе паб, бас!а \ч$е по Н рпје, јег 1 орИтЈгат 1 

пасЈа парибГЈбе тпо&е, оуо је ћПа баШгпа бођа га табоупо 
б(ге!јапје. 2ау1ас1а 1иго!)по га$ро1о2епје, које зе ргесуоп и 
а1тобГеги Гга&Ше. ОсЈуојеш и 5—6 &гира, бас! б\П, јо§ јесШот 
игеге с!а ргеЈбркији гаг1о&е 2а§1о бто ха б1ге1јапје 1 га21о^е 
којј б!ојс ргоНу го,?а. I сЈо&осП бе пе§(о уг1о гап1т1Ј1У0.

Зуак је. ЈбрНао буој б)исај, кгтси, ЈтриГасЈји 1 б\м $и с!о- 
бП сЈо гакјјиска, е зи кгт 1 Па зи осШојет 2а $1ге1јапје. буакј 
ројесНпас, ро с1обас1а>шој ргак$1, 1)Јо је иујегсп с1а пје&о\'а 
кгјујса !Н гаг1о& Парзепја роу1аа бтгГпи кагпи. I зуј зе рот1- 
п'зе за Ит па1азкот 1 гагаћгапо секаји зтгк

Сагјпјк Какјс је Јеугејјта ргП)ау1о ро&гашспи <Јуоу1а$п1- 
ски ри1шси. \аз б1агје§1па зође К1тег, паћаут је Јеугејјта

*
I)
-■
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пс1е$е1ак ри1п1са, а јоб к Соши с!а је ГакШкоуао 1гЈс!е$е- 
(ак кгб(епЈса. Како 1о, с!а је оп пакоп 7 шјсзссј рибЕеп 
а сапшк с1а $с $1ге1ја? Ос1&о\'ОГ \ оћгах1о2епје §1а$Ј: КЈтег 

1 је ртаШо Нсе, а сагЈпНс јс с1г2аупј $1и2ђеп1к. Тгеђа1о је с!а 
МаН Јоујса, гђо^ $ктепо& огигја усс 17. ау#из(а, $а опош 
се1уопсош, ујзј па Тегаијата. Тас1а §а пцези ођјс$Н1, јег ши 
пјје ђПо 16 1осНпа, а зас! Пт је паугмо.

II пазој зкирјп! пај1п1еге$ап1п1ј1 зи ђШ 1ас1ап и з1и2ђ1 
Еп"!сга па Оегс1ари. Ро пјјђоуот ргјсапји, ар$о1и!по песјпк 

П1з(а $1\'агпо ш.јези ор1и2еп1, аП га осјепи ро га\'1ас1а1ој 
рбјћогј, НПо је тјегоНаупо с1а $и озишпј1сеп1 е зи то&Н пеЗ|о 
Јх.уезИ па ОегсЈари. Оак1е: кагпа зтгИ.

ВНјехпИс Ре1го\'1с, јесНпЈ јоз ос1 дгире бигапј, роз.о је 
р-ос1 ј$(от ор(и2ђот као ј зу1 51ге1јат ти с1ги^о\'1, и\'јегеп је 
с!а <5е I оп ђНЈ з(ге1јап.

Каре(ап Коз(а, гђо" ргопас1спо.д ти геуо1\'ега, и\',јегеп је 
с1а Мс и зтг(, јег зи х.а о\'ак\'и кгјујси \ с1ги§:1, рпје пје»а 
з(ге1јапј.

7. а

МесЈиИт, „Ргогок", „Аро$4оГс, како б\ч пахјуаћи, гђо^
. рјбапја ^иуегпеги бгђјје, ргуј је ри1 1310 оротепи! 1 ри§1ег 
иа б1о!ЈО(1и, а зас! се &а НкукНгаН, с1а У1бе пе бте(а.

Воћет бгејјс је иујегеп с!а се §Ја з1ге1ја1! гћо§ г!оиро1геће 
роујегета Мјјетаса.

ВаћЈс је сП:ао котипЈбИске 1е1аке, а 1о пјје рпја\ио. Оо 
:бас1а би кахпјауапј бтгси габрасјуасј I скаосј 1ако\ић 1е1ака. 
-Чје^оу сјгиег је б!ге1јап, ћШ се 1 оп.

„Еј, 1 РаЈсПе:а је ђјо ргогуаИ1*
„I Копса!м
РајсП^а је и р1јапот б!апји — 1п У1По уегкаб5) — 12§гсИо 

НШега 1 росјерао пје&оуи бНки. Когкјпј с1ги&о\'1, хћо§; 1з1е 
кг!У!се: б1и§апја тобЈгатћ гасћа, ћШ зи $1:ге1јап1. 2аз1о пе ћј 
I пје.е:а?сс

Ја, ако зат ићарзеп хћо.е; кпи^е „2а$1о рго&опе Је\теје?“ 
— па зтг! Јеугеј! ј 1ко 1ћ ћгаш! Ако бат ићарбеп као $1ап 
зосПаНб!: па бтг! бУ1 кодј зи ргоИут гег1ти, поуот еугор- 
зкош рогеИчи, ко.Н ћј то&Н зтегаН 1 ћШ оразпП А розхо $и 
1ас1а и Нг\,а!$кој б1ге1јапј тогаНП 2асе1п1С1, ја зат 1оПко 1о§а 
/.асеНПк, с!а ћј те тогаН б1ге1јаИ и 100 рптјегака...

I 1ако, гес1от, буакј 7.а беће, б\ч пас1озе, ро с1о$ас1а'ПЈет 
!зкиб!уи, с1а јс кагпа бтгИ пе12ћје/луа 1 с1а $и ос1уојеп1 7.а

2) 1Ј ујпи је ЈзНпа; §1о 1пјегап тЈзТг, и рјјапот б!апји ^оуоп.
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ј, 81ге1јапје. игакопбкј ргхпсјр: буака кгјујса 2аб1и2аје кагпи 
бШгИ; пета кгјујсе која пе габ1игије кагпи бшгИ, кос1 бисИја и 
\'1аб1кој бсуагј, пабао јс рипи рпшјепи!...

N0, рОб1о ј пата, с1о1је, и 1зг. 12, ји(гоб ос1игебе ссђас!, 
иауос1от с!а бе ба1ји и сИегшГекоји (бас!а пп 1о с1ги8\с1је тта- 
Счто), а Iи, па теиибргаГи, с1о УгаГа пабе боИе Иг. 37, ћИе би 
спнје ћгре сећасН: кгра (ЈггаупЈИ, и које бе пјје $тје1о сПгак 
1 ћгра с!гшјШ угбГа рокгјуаса. К1јисаг пат с1огуоП с1а ба оуе 
с1ги§е ћгре игтето ро пебГо, с!а бе рокпјето. б\ч, ра 1 ја, 
гаг§гаћ1бто како је ско б!л&ао.

Оок бат сЈопобЈо па зуоје тјебГо пебГо б1о је \Нбе маП- 
сПо па раисјпи, пе§о па рокпуас9 броГакпет бе о пебЦе по&с_ 
РготгтЦат пебГо, кас1 те и 1ај саб рогуа Вађјс. КЧјебат тч 
бе ос!аг\*ао, јег бат бе биосјо ба по\Чт Нсет, па ко&а $ат 
шпбао.

|Г-

„2аб1о $1с \Ч 1и?“
„Рагигап! би те рОбГауШ га рге1бјес!пјка орбИпе и Х“. 

То би \гес гпаИ 1 Об1аН, б!о је \Чбе ројаса!о иујегепјс с!а бто 
ос1\'ојепј и гђппој зоћј га табоупо б1ге!јапје.

Ваћгс, \Чс1јеУб1 с1а ти пе ос1&оуагат, оре! тс \Чкпи, аП 
пе басека\гб1 ос1§оуог, рг!с1е пп, икуаИ те га гики 1 ос1\'ес1с 
те с1о пје§оуа 1егаја.

„Ро^Јес!ај1е оуај рокп*уас!“
„Ујсјјт. Ра?“
„Ргерогпаје1е И сф је?“
Меш' рисе ргес! ослта ЈбИпа. Као с!а пп бе оГуогПа пека 

кијјда, ^сЈе је ћПо парЈбапо бато: 81ге1јапје! — 8тг1! Та 
брогпаја, \Чбс пз&о П бУа Побас1а.:пја па^асЈапја 1 гаг&1аћапја, 
јако те ПојтНа. О^пиубј &1ауи, бибгео бат пје§о\' ро&Јеск 
Ргобарсет:

„То је рокпуас Јеугејта 0аујса!“
С!сс1ајисј рос1а1је, и &отШ ргпја, \ЧсПо бат пероћНпе По- 

каге, с!а бто ј пп 1и па ри1и, коЧЧп би ћШ робП оји, којјтп 
бп П рокгјуабј ргЈраПаН. (Јкагијисј &1ауот9 ргосјссПт:

„Епо, опо је рп’рас!а1о О-ги СоШбГеЈпи!... Опо Е^кепа- 
гјји ј геги ти...“

Оуа о!кпса ћПа $и уагпа гћо# 1о&а, б!о би рг1де пско& 
угетепа 1 Јеугејј 1г паве зоће, с1\'апаеб1Јсе, ћШ ос1уојсп1, па- 
\'ос!от с!а бУ1 Јс1и и јеугејбкј 1о&ог па 8ајт1б1е, #г!е се пас! 
б\'0је. I опј би ћШ ргсћасспј па тес1ибрга1, и боћи ћг. 37? 
и 1б*от ћосШЈки. с!о паб. 1Ј 1ој боћј, каП бс пакирНо сс<гс1е- 
бе!ак Јеугеја, ћШ би 1гуес1еш, 1и и ћоПпПси бу1асе!п, /лсот

.

Л

I *

■



113

роуегапШ гики 12а 1ес1а о<Јуес1сш и „МбћеКуа^аТ*. I окпуасм 
ни 051аН 1и. \г оуо&а бгцо јхуосћћ, гаргауо с1оћШ ро1угс1и, с1а 
би бУ1 ос1уојеи1 Јеугеј1 па.че боће ћШ б!ге1 јапк 1и сето бс 
ј гп! буЈааи, 0б1ауји ма>е ргпје, и §асата ј кобиЦЈ, буегапШ 
гики, 81С1 и сК^огЈбсс \ б1граи се паб и „Мбће1\уа2сп“ с!а паб 
рНпот и&ибе.

6\нша јс ћПо јабпо иа сети бто.
УеПка боћа ћг. б7, ћаб роугћ пабс (Јуапаебисе, око 20 т. 

с!и§аска, 4Ј—1Ј т .чгока, 4 т \'1бока, бас! је рорптПа 12§;1си 
тпуасиЈсе 21\чћ 1јебеуа. 01ас1пј, иЛјЈуј, би&ауј, ЈбсјсОепј, осјји 
ираНћ и с1ир1је, рго/.ећћ ј јхтисепј, шисес1 бе, ОосекаИ сето 
буој 2а0пЈ1 саб.

Јоб је гапо. 1\кко 1 ие ротЈб1ја па брауапје.
11 с1\'0гапј бе оћпкоуак) 5—6 бкирта, како јс 1ко обаћгао 

тјеб!о улл 1е/лб(е. 8кирп1е би Го ос! ро 5—6 Нса, и уехј ба с1а- 
пабИЈЈт с1о&ас1аЈ1та 1 уесегабпјпп о1кпсет, §1а'уа с1о &1а\" 
б 1511111 ј/га/.ајет Пса \ оСлша ћс/ бјаја, 1б11Ш пјеата, 1зсј 
гахШ/ппа, 1бит рокгеИта ргерпсауаји буој б1исај, уа1јс!а 
ро1\ч*с!е /1е б1итје Ш рак с!а 12пис1е сгасак пас1е. АН Ићо, с 
(Јги&ппа пс бтесаји, П1 бата бтП: с!а пс сије!...

Тако бе скогапа ргесуог! и ргауо тгСуаско 5*1Је1о, &с!е 
бс и скјрата пас1 иекјт оћа\Пја тгСуабкј оћге<Ј биШјот, ба- 
ра1от, бсојскош гагаћгапобси, ћс/ биха 1 паг1сапја.

№1ко ћј каНсас!, као <Ја је и јес!пој бкир1П1 12тоНо оћ- 
гесЈпе тоћсуе, рпбао к сћ*и^ој, с!а 1 ш 12УГб1 сји рје1е1а, с1а бе 
јхтоП, с!а Ј2га21 баисебсе, аН гаргауо с!а сије опо бШ /па, 
б1о је ј с!о бас1а б1ибао, с!а бе орјје с1ићот (га^Псе. Као <1а 1ћ 
тЈбао б^игпе бтги орјја.

1Ј боћи сШпобе уос1е 1 кЈМи. Ма1а е1ек!г1спа 2аги1ја ос! 12 
б\чјеса, за б\'ос1а уеПке Нуогапе б\чјсШ као 212ак и тпуаспјсј.

КТек1 би ргПе^П; пек1 сисе паб1опјеп1 па гШ Ш би гиката 
оћијтШ ко1јепа, ра ргес! боћот ћи1јс, пскј ћебсито бјес!е.

Ро с1уогап1 ројесНш бе беси ћ.2 оћисс Ш $е као ауеП 
песијио осШПјаји ј с!оби1јаји ос! бкир1пе и бкирјпи. Сгоћпи 
ИбЈии пкко пе пагибауа, као иб1пи буеИбШ, и коте би 1јисН 
бас1а роуисеш и беће, биосепј ба буојот баујебси, угбс рге^1ес! 
1 2а\т>пе гасипс б\'0§ 21\'01а, Ш бе и ппбПта ћаус ба буојјт 
тШта, којс \Пбе пе се уШјеШ Тга§1спа је оуо ИбШа 2ас1пје 
посј и 21уоШ, која сГићоко сЈојпн, а који Ш1ко пе се с!а
ОбкУГП!.

ш
:1

8ипсе је /.аб1о 12а ћапјјско^ ћгс1а. Тгећа1о је бргеш^И бе 
/а брауапје. Тек бас!а тпо^1 бе ПобјеИбе јасЈи: рг1 рго21^апји,

б
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и иујсгепји с1а хђПја Јс1и кис1, $ибјес1и Ш ргјјасе1ји о$1а\ч$е ро- 
кгјуас, ја$1ик, сЈ^агеСе ј, ако $и $10 ЈтаН је1а. 5ас1а се с!а рго- 
\*сс!и пос о НЈје1от Н1је1зи, кег га1о&аја, Ие/. а&агс(а, с1 гПсисј 
ос! гјте.

„Ргогок" $е ос1\'ОЈ10 ос! бујји. ВПјес!, ираПН оаји и ос!§(а 
уо1е 1иПапјс, г/.оИПсеп, Сигап 1 $и11Ј1У, и хпоји ргеугсе буојс- 
шабпе ј 1бСгобепе каг1е: Паса расјепсе, аН ос1 7 баИ па уесег 
с!о 4 ба1а и јтго, ирото, ЈхиГаШ, с!о 12пето§;1оби, као с!а ' 
бНије бгеси.Ш бисШЈпи, пијеба, рОбГауЦа кагГе, песијпо Пго]\ 
ао бесЈат, а ргбГот, као ро ГакГи, с1осПгије ЈгНгојепи кагГи, 
ра и\Пјек росчта 12И0уа, аН пш бе кагГе 1и јес!ап ри1 ијјеби 
„габ1У0гПе“, $1о §:а усста ојаса п иујегепји с!а ти јс оуо 
ПШјепје гас!пје поа и 21\го1и.

1\а$а боПа ипиге. 1\о, пи тјебесјта ипигето. 1Ј\чјек бто 
ј 1зШ па итоги. Оуо је а^ошја рп бУ1Јебпот бГапји, кас! об.\е- 
са$ с1а бе 2Јуо1от габ1а]еб, а с1а 1е зтгГп! гпо] пе оћНуа. Вго1 
јиио басе. 1 оуо пекоНко баи ргос*1 сс. Опа Ггајпа а&опјја 
тјебесјта, опај тогиип3), ППо је тисепје, оуо је кШапје 
>а тиспот пејгујсбпобси.

1Ј б1ађот б\ч]е11и бибгеси бе бјепе 1јисН. 12§1ес1аји бпигеш', 
као с!а би окгер1јепј пекЈт ујаиситот4). Као с!а би буоје 
/.ета1јбке роб1оуе розугбауаП, бкЈпиП ГегеГ /ЈуоВпН Ип^а, 
басЈа то^и 1ако па Јајјпсе, и бпиЧ.

С1ес1ат оус рпгоге ј пе то&и бе с1обје1Ш .1гс1е бат сНао 
пеки На1ас1и, која б1о Гакоуа рпкагије. Оап1с, \чг^П, МШоп, 
Кгапјсеујс пе с!аји пи рГ1брос1оНе. Опо би итоГуоппе, оуо 
је пе51о с!ги^о — б1уагпоз1 /јуоГа. „Оуо. је Рапорикит УОбГа- 
1иИ П&ига“, ргопибПт. АП кас! бат и 1ај саб, и рокиигаки б1а- 
По§: бујјеиа ро^1ес!ао „Ргогока“ 1 јоб јссЈпо^а и ргоГПи, рге- 
бгШ'т: „2т 1јебе\ч! МгГуасЈ, којј $е јоб кгеси!“

I Нокет ЗгејЈс бс осЈуојјо. \Чје бе ирибГао и газргауе. Ие- 
^ао је /1оуо1јап — Нег сјр:аге1с. Уа1јс1а је оп јесПт оус 
по(П брауао.

ВПо је ргоб!о ро1 поск ГЈтогап, буаПо бат бе па рос1, 
бкир!'о бе и кЈирко, /ао.^гпио каИапЈсот, с1а роктат ако 
то&и Па габрет, 1* ако те тјебесјта пебапјса тогПа.

I ја бат бе пабао и сЈибеупот габроШ/епји с1а 12УГ§1т 
рге#1еП По21У1јаја \г /Јуо1а б коПт бе габ!ау1јат, аП Ш1бП « 
пјкако с!а бе бгеНе \ иб!а!е. 2а1уогЈо бат осј, као оШспо каП

.*

1

Ј
3) Нтјгисј, итЈгапјс.
4) Окгера итјгисјта.. V
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1)ј ]е§;ао. Јака бУЈјеИоб!: ројауј тј бе Јха осшк карака, као 
кгЈјебОУ1 уагпјса Ш ибјјапе раисјпс; ра бе игебе ш/.аи пакахпа 
Пса, &1аус ргШка које јесЈпе ј/ сЈги^јк ј/ујги, б1 јеуаји бе \ пе- 
.чШји, с1а Ј>е оре1 ођНкији пајбшјебпјје §го1ебкпе бкирјпе. Као 
(«а кЈпетаГо&гаГбкот категот гикоуосН пеујеб! орега1ог, 
којј је К1тоуе рокШао, ј,бргетјебао 1 кпуо $а$1а\чо.

6а бе об1оНосНт 1о& ћо1есЈуо§ та§1апја, 1 с!а \У\ пПбН 
ириИо и сЈги^ч бтјег, рокибао бат ПгојШ ос! 1 с!о 100 ј ос! 
100 паи*абке с!о Г. I ибрјсо бат. 8ас1, као /а сис1о, па\чга!е 
<и пшН, ибротепе \ бПке, бкого 1бк1јис1УО рпја(пе, аН Гга#- 
тетагпо, и /ашески, ЈбргекШапо, рге1а/ес1 ос! гшбН па с!ги#е 
тјби, ос1 бНке па (Јги&и $Нки, (1а бе \'1бе ри(а угаШи па ј$и 
ргес1те1, аП пјкако с!а ^а и$(аНт '\ га/\ч‘јст, пе§’0 је<Јпа бНка 
с1ги&и бизи/е, ргекгШ, бигђјје '\ 12ђп§е. УШао бат реј$а2е, 
сНјеЈоус §гас1оуа сНупе перо/паСе агНКскГопбке 1уогНс, р' 
тоге, 1 сак Гга&теше с1о/1у1јаја па тоги.

Еуо У1сНт Јас1гјји, и Нјерот рго1је1пот бипсапот с1аг 
и\'а роб1ес1пја ђогаука $1јеуаји бе и јссЈпи бПки, а с1иИ бе и и 
ибротепата и1ји1јкије. Ја бе кират и бипсапот бјаји рго 
1је(па јиГга. МаП бјеуегпјак бтеса 1оуи: тоге је јоб Н1ас1по, 
ра гШа пе с1о1а/Ј кгаји. Мгбауи 1о\ипи ос1пебет и киГппји, 
с!а 1П1 јс бргете, а с1ок $е с1о^оГоу1јауа1а, рориШти $ат 
габГго па б1о1: гоГкуЈса, т1ас!о§* бЈга, ргбиГе, багсНпа, јаја 1 
Шги сгпо§. Тек б1о бе гШа $киНа1а, 1ји5ЈГе1ј1 Јас1г1је ро$]ес1аји 
га бСо! 1 ро/јуаји тс иа тебо 1 тапЈбГги. КТакоп јЛа, ођгок 
роПике, и \мс1и осјепе по\ПП &оброс!ага, гНИ бкппја 1 пас1а, 
о(Јак!е бе бипсе гас!а, /а Пис1испоб1 па$Ш ођа1а. КаГа, 1^га па 
Иосс, буе ип 1о 1еИсП ргес1 осНта као с1а §1ес1ат. 2ас1пп Иога- 
\ак иа Јас1г|ј1: ОИПаГ 1оу ба дгуепо§а &аГа. УШЈт с!о т пе 
кобаг1си ба и1оу1јепот пИот: §рап, р1гке, &1атоа, кпе/Л... 
Роуга/ нп јс гарео. 8у1асјт бе 1 гагоиЈт, с1а ^а ос!арпет. Еуо, 
ј/лЈасмт И?ери огаГи. КТ1/и бс 1 ргерНси ратсепја о кпапји 
ро тоги: кирапје, бипсапје, уеб1апје, јес1гепје, ГеГег1с1 па /аГи, 
па ^гсИепи, $а 1о\ипот с1о^о1о\'1јепот ба бкир!јеп1т &га- 
пјет... Рариб, Кар1о1, КапНпа Ебр1апас1е и 2а&геНи, Сгаббка 
рј\чпса и Веси, Сигтап и Вео^гасЈи, буа тјебГа, &с1јс $ат 
ИоПосабНо, и НгпбГуц Ш бат, па с1оИаг га1ое-ај. ћоИги кар- 
1јјси ј ти/јки.

Зас1, као 1/ ибјјапе та&1е Ш оН1ака оИПкије бе, Не/ Иего- 
пске ппбП, пеко сис!о /епбко^ ро1оуПа, об ^пјПоб^ Ш габра- 
<Јоји6ец бе теба, сЗок пе роргјпп ргауПап оНИк 1 газрНп- $е. 
Ос1 оујИ ппбП ИГјео $ат бе об!оИос1Ш, кас! пп бе и буцеио!
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ша&Н икахи ос!гес1епЈ 1 ба\ггбеп1 Нкоук рак као па П1тбкоп\ 
р1а1пи Нк ђег оаји рокојпе бе$1ге, сЈиупе, пес1а\то ргетЈтПе, 
и по$пЈ1 гес!а којет јс рпрас!а1а. Кас! је као гикот ик1опјеиа 
о\га $Нка, ика2е пи $е Нк рокојпс тајке, аН пс $1апсс ос1 80 
§ос!та, ие^о т1ас!е га 40 ^осИпа: и по$пј1 паНк опој кос! 
$гјет$кН1 §\га1)1са, к1а$1спе 1јеро1е, $ Иијпот сгпот кобот, 
па 1јетепи гаг<Нје1јепот р!е1еп1Сот баукот па гаШјки, а 
па Нјеуој роН ко$а псроб1ибпа се$1ји, као габсује!а1а сгпа 
ги2а: рогосНаП „рига, ко§;а б\Н јтато. 1бссх1а јс па$тејапа 
Нса, као каО те об!оу1јауа!а: „Јеге шој!и 1Ј\чјск јс &о\'ОгПа 
с1а бто јој ја 1 с1и\па пајтШја с!јсса. „Јеб1, тајко, јсг $ат ја 
НЈо ро б\Н]е!и, а опа и батоб!апи! 1\1Јс{бто 1е 1јиПП 1 га.1о$иН; 
пабг $и ос1по$1 ђШ ос1по$1 тШћ о1бииПћ, а бибгеИ и гпакп 
гагПга^апобИ 1 тПоуапја". бјеИо $ат $с пјепјћ тогаћПћ ро- 
Пика, које $и б\тба\га1с: „Во1је је Поћаг §1а$, пе^о г1а1ап ра$“. 
Вг1§а јој је ћНа: „бато с!а б!е пП с*1$и 1 окграпП * \Нс1ао баш 
]е како ]и!гот гапо и гоги иб!а]е, б]ссП с!о ргогога, 1е кас! 
јоб П1]е ћНо е1ек!пспе га$ује!е 1 кос1 па$ бјуасјћ тач‘па, т 
$У1ЈеИо и1]апе б\чјесе бјје га па$, а ј с!а ј&Јот 1 паргбГкот га- 
гаШ с!а папПг1 који киспи ропсћи, ра како б рипот кора- 
']от гић1ја па §:1а\Н Ше па тоге, с1а јхагоуе ијесНјјУО 1а$капје 
1бјес1а: „бјога 2апа реге а$1о гић1је!“ бјесао $ат бе како 
јш тг2!0 бкоЈи I* кпјј^и, ра тј је $уакј с!ап с1а\;а!а „тшПси“ 
боиј, с!а Јс1ет и бко!и. \јепа с!а1екоу1с1побС осПисЈ ргаусот 

то&а Цуо1а. Оа1а те с!а исјт бгатрагбко ипПјспје-, и ки<П 
^Гс1је $е јјоуоп НаНјапзкЈ, 'с!а 1ај јегјк паиат, јег На ба батјт 
ћг\га!бкјт јегНсот пе си Ноћго ргосј и гЈ\го1и. Кас! $ат ро- 
га$1ао робао и бујје!, пП$Н1а је ј па тоји ћгаспи бгеси: „Јеге. 
тој, пе ћегј суј.јесе \г 1ис1е& \гг1а!“ А ја, ћаб 12 1ис1е§: бат \гг1а 
ићгао гиги ба оШоуптт 1гпјет. Оуа тј зе пПбао п!јс иб!аН1а, 
пе&о 1гагуа1а ћијјси оатсепја па тпоЈЈа рогпапб!уа 1 тПе 
уеге... Маг&аге1а, С1ће1а, Јеаппу, МапП, Ве11у, ћисЈтНа, Ка- 
Пса, Бебапка, Оога, ЈиНја, МПка, Саћпјева... б\'е пП и с1ићи 
огјујебе I пекјта бат \ Пк ујсНо... Као и пекој кпНгЈ, којој 
ује!аг па таћоуе ргеугсе Нб1оуе, бас! Нјеуо зас! с1е$по, ра бс 
то§1а ргосНаН која гјјес Ш које 1те, с!а ро!бјеП па баПггај5. 
Ра ропоуо. Ка<Ј бе Нб1о\Н ЈгИбЈабе 1* ргеокге!абе, с1ић ћј 
огјујео, тјбао и &ос!о\'апји га$1а1а ргсс! рпгогот Ш ратсе- 
пјет... Како зе Н 1Г$1оу1 ргеугси, 1ако бе бНке јеНпа га с1ги • 
<Гот икагији, као да бе пас1теси која се ргуа, $ата 1 ћо1ј-е 
сја бе икаге е је уЈсНт, с!а тј $е пас!е па оуот тг!уаскот $1-
је1и... Бок дги%а пе роН$пе ргуи. ргуа опи који пас1е ргес!/
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8о1зот, 1 Гако гес!от, сабописпе роуга1пе ројауе 1 Ггаетел- 
1агпа шабГапја.---------------- ----------------------------------------------

' '!

К?е1ко бс гаибГауј с!о то& 1е2аја \ гесе:
,,Вагђа брауа“.
Оскпјет §)а\ч1 \ јаујт бе:
„1\Те брауат“.
I 1ако, и кисЈпот бпи, и 1от ђипсапји Ш табГапји бргоуео 
\чбс ос1 се!лп ба1а. Те ибротепе, тпо&е паНк гегаујсј

I

баш
Јброс1 рере1а, о буојој т1ас!оби, бигпот 1 бкИпЈскот 21У01и 
ос1 ргеко тс1ебе!: ^осПпа, котасИ би (Јибе, ЈбрипПе бп пл са- 
боуе и 2ас1пјој посј 21Уо1а, а уа1јс!а бргЈјесПе па\'а1и сгпП1 
плбП. II еуапс1е1ји б(.ојЈ: „Ос1е је 1з1а&о ^оје, 1ато је \ бгсе 
1\'Оје“! Ја бат га 21У01а бИсао 1акоуа Н1а^а...

АН 1ек бас!а игезе паујгаИ ски&е т1бП, а б пјјта 1 Пп^г 
2а рга\*о тоје Н1а^о, коте бат сЈјеН 2Јуо1 робуеИо \ б кој! 
је иујјек \ га 21У01а 1 2а оуо упјете НПо бгсе тоје! 51с&г 
те и бгси 1 Ш пл гао итпјеИ, 1б1о као с!а бат Об1а\г1јао пе 
орбкгђЦепи сЈјеси... б!о се 5Ш ба тојјт гикоршта?... Оокоп- 
сапо 21уо1 по с!је1о „1бикгб1 пјје Н1б1ог1]бка НспобГ* и сце се 
гике (ЈобрјеИ?... Ако роНјесН ЈЧјетаска, ророУ1 се §:а бра1Ш...

Ба га 21\'о1а пјјебат гасНо, <Ја б\'0 б1ођо(Јпо угјјете, и 
екопотбкј бгесЈпјЈт ргШката, пјјебат когјбпо и1гомо, јоб 
геге Н1 тј ИПо. АП гасПо бат тпо^о 1 ба\'јебпо. Тек бас1а Ио- 
погјбст рп&оуоге буоје и2е бгесНпе, б!о шјебат илао атШ- 
сјје \ буоје гас1о\'е оИје1ос1апЈо. 5ас1 бат бе гПзао 12тес1и обје- 
саја с!а бат оуи пебгеси рге21\'јео, б!о И1 б\'е ]о§ ђјо с1окопсао 
ј игасПо 1 Ги&е бГо 0(Ј бУе&а 1о"а пста пТа. 5\'е ]е ргора!о! 
2јуо1 је ргосегсЈап!

Кас! бат рак и°:1ес1ао тпуаске Јиђапје опс с1\'о]1се ко- 
тишзса, као и гапоби (Јги§1 објесај 2а\*1ас1а и тепј, гекао 
Пп1 гас1о\'о1јб1\'а 1 ^огНозИ. ОуА\г\ и тепј ратсепје па исНо 
кој! бат 1тао и гасППскЈт Погђата 1 и б1\'агап]и гасНиско*»* 
рокге!а, б1гикоуп1И ог&ат/ааја 1 босцаНбИске б!гапке, озо- 
кко и Оа1тас1Ј1. „То је тоје (Јје1о! То ие игшге! Ла ит1геш 
/.а 1о! 5игбит согда!3) Моја ПиИоупа сЈјеса би и бипп, а ја 
^ат 2агоИ1јепП\ пазе ИогИе! Ба би тс иИуаИН и Нг\'Д1бко}, 
ПШ 1)1 те б!ге1јаН као тога1по& гасекика. 5\'е је и ге<Ји; 
копаспј гасши зе рок!араји!“

ј
м8)
!

№
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I
5) (јоге вгеа!
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8ас1 пн бе ихе5е гојШ тЈбН 1 $Нке о 1от Нигпот ро1Шс- 
кот с1је1о\*апји, и јипаскот с1оки босЈјаНбИске когке, рпје 
‘15 ^осНпа иа оуато: б!гајко\ч, Иарбепја, бис1бк! рго&ош, рго- 
кјетчтт, пас1тис1г1уапја роНсЈје I § 2 гакопа о заб!ајапји ј 
§ 19 гакопа о б!атрј...

УкНт беНс па Н11П па Ро1јат и бНзеиЈки, 1гс1е ргес! неко- 
Нко 1п1јас1а §гас1апа, као роННскЈ капсПски, јбкогјбсијст Јг- 
Ногпи б о1зос1и баб1ајап»а... Ор1осН1о је 34 &1аба, аН кабПЈјс 
Иијпа хе!уа пјје Јхоб1а1а...

8ас1 орс! \чсПт бг,Не па рогопнсј брН1бко& кахаПб1а, д<1е 
сПјсНт те^сЈап ба пај&1азоуШјпп &о\'Огшкош ка!оПскс сгкуе, 
ба Рас1ге Сае1апот \г Р1гепсе, ко&а је Ое Ргосганс1а Рјс1еб%) 
роб1а!а и 5р1к на иб!ик Наб то§а гас!а... Тета је НПа: Ујсга ј 
бОсЦаНгат.

\ТсНт рк. Кгап1бе\иса, 1егака 1г Кисса, паујјенјт бЈјесНт 
Пгко\1та, ђитгт П1јеНт оПгуата, сгпот карот, какашсот 
ргеко 1ес1а, како пн брогјт когакот с1о!аг1 кисј, Па те ођа- 
\ијебП е би р1ака1! па г1с1о\нта 1 1. 6. 1 §1а с!а бе гасП?

„1сј па ргеНауапје, јег се буакако ђШ 2ат*т1Ј1\'о, а кас1 
бе ггогоппк јбриса Ш с!а 1с1ето кисј, Ш с!а бе јаујто га пјес, 
о рос!пе, кас! бе б\чта гип па ођјеН... Ш рак с!а Рас1ге Сас- 
апа јгагоуето па ^оуоппскј сК'ођој... Ако пе рп*б1апе, и 
оте сапо пасј б\'ој гасип... Ако ргј$1апе — 1ко је јаСЈ, 

сај куасП И об(а1от роб!ојј осПика $1гапке, с1а бе тогато 
аПгтЈгаП кас! бе ^ос! ргШка икаге, 1с Нег пазе^а реса!а пе 
бтјје ргосј пјкакоуа тапЈГеб1асЈја рго11У1пка“.

„А 1ко се &о\'огШ.“
„Ја.“
„Рагј, Јеге, б!о гасНб!... То би „ШрегГМ... Јеб! П бј- 

^игап? ...“
I пе сЈоупп тјбао. 51агас, ос1пбк1, Нга1бкј \ ски^агзкк \ч>с 

би!п**от пе^о пјесппа, 1бро1јауао је Ин&и, с!а Н бат 1оти 
с1огаз*ао.

..Мој бгпго, кас! иб!геђа, уа1ја $е 1иа ј за јасјта!... Г 
оз1а1от пе ђп*п1 га тепс!“

„Ата...“
„8ас1 НакГ 1 игасН б!о 1гсђа!“
7л псрипј ба! угетепа $аб!ао бе РоППскј осНзог \ роб1ао 

рогју оси СаеГапи с!а 1ети Ујега 1 бОсПаНгат габрга\м 111 
соп1гасНс!опит7) ба #оуогткот бОсЈјаПбИскс б!гапке, 1е јс

с) гп\п(1 пт$ке сгкуе га ргороујесЈапје ујеге.
7) 1Ј рго:иб1оу!ји.

1)
I..

**
I

*

т

II
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рпзрјео осЈ^оуог сгкуепе у1ази, с!а ргјћуаса, аН иг из1о\* 
с!а о(ас Оае1апо ^оуоп рт — 1 $а(.

РоПИска ј киНигпа бепхасјја! №ј§1абОуШјЈ доуогшк ка- 
(оПске сгкуе и брШи! Рабргауа о \'јег1 ј бОсПаНхти 1*п соп 
(гасНс1огЈит! А (ко дс ти оротгаП? Еппсо Реггј.. .8) СиЈс1о 
РоНгесса ...°) Рао1о Огапо .. .,0) 1\аргесПи НгуаП I РаН»ат, 
као 1 к1епка1сј, хпаИхеЦпо габргау1ја1ш којјт ИЈ рагоПгоПот 
\у. Уепесјје, \у ТгбСа Ш ргеко ПиНгоушка то,2:ао бПсЈ и 5рП( 
коЈ1 аб \г НаПјапбке паиспе Ш рго(ик1сгЈка1пе багпКиге...

Нес1је1ја. Ијјер јс рго1јеип с!ап. 2луо је иНсата. Мпо.^о 
/апсЈага 1 ПпапсЈјбкП] б(гахага \г окоНсс брПга бјаН1о $е и 
ссгас!... Роро\ч, Гга(г1 \ јтисш* роНохш* ба б\чт рагођгосНта, 
$а о(ока, ра \г Отјба, Тго^Јга, Каб(е1а; 2е1је2шсот 12 8тја, 
сак 12 бјђепјка, ЦгпЈба 1' [<ш*па; кссчтта 12 Миса, ОЈстп 1 (. с!. 
с1о1а2е и 8рП( 1 тПе ргета кагаН&и... 1Ј пјети бе гђПо се- 
(јп 1и’1јас1е б1и$а1аса:- НаргеПпЈ НгуаН 1 КаПјапЈ и 1о2ата: $о- 
С1*јаПб(1 и раг(еги 1 па #а1епјј; роро\п 1 Гга(п* и огћеб(ги, а 
о$(а1а геаксПа па 1з1т* 1*га киПба... Ргес! кагаНб(от ргско 
ППјасЈи бОС1*јпНб(а ...

Е(о пи* сКи^оуп: Сађп*с, РгкибЈс, Рабјпоујс, пекоПШ
(е2ака.

„Јеге, $око!е, орегибај &а (1ођго!“
„Јеге, обуК1ај пат ођгаг!"
„Је$ј П бе бргетјо? Какау (ј је р1ап?“
„Оуо $(о бат бргепп’о, бгисКЈ си ти па .е;1ауи ... УЈс1јеП 

си б(о се гесј... РгауКЈ си ђПјебке ...“
„Јеге, с1г/.’ $е с!ођго!“
Кгог б\'е уа(ге 1 1бки§епја, кго/. која је $(гапка ргобЉ^ 

ијкас1а као и опот (гепи(ки пјјебат објеНо (е21пи пео^гат- 
сепе 1јиђаУ1 1 роујегепја б(гапке бргат тепе. „Об\'је(Н пат 
ођга7Ј.“ 0(1$ао $ат и аро(еки 1 рг1ја(еПи гаГгаИо 1 1бр1о ђго- 
ша ... N1 оуо ткаНа <Јо (ас!а пјјебат истјо!...

Ма ђ1П1 $то. Оуа бујје(а ба б\'орт 1б(акпи(јт роП(1бк1т 
1 сЈићоупЈт рге(б(ауп1С1та б(оје јес!ап ргета Лги&от ...

0(ас Сае(апо, уг1о та1епа б(аба, б с1и^от јагесот ђга- 
Нот, 2тђ осјји, тгбау, рокге(ап, б(ира па с1ебпи б(гапи ргес!-

8) ШазоуИч кГЈтЈпаНбк уи^апга(ог ђотђгогоуе (еопје, босиа!Ј- бкскј ргуак и ИаНјј.
®) 01або\м(ј игес1ш’к 1штопб(1ско" рго(ик!епка1пок Нб(а ГАбто (Ма- ?гагас) и Ка1 јј.
,0) (ЈСепјак босЈјаМб( бтсПкаНбНскод бтјега, кој* је 1 <Јо бас!а иСе- 

б(уоуао и оуакоујт габргауата.
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$јес!ауајисе§:, а ја, уј$ок као 1с1е§таГбкј $1ир, ?а бУОЈ1т $1о- 
1огп, ба ђПјебката 1 ђПјегшсот, бргетап с!а ћуаГат „тоиуе*'...

Ргасаг, габРл ^оуогпПч, сгујехђапот ргоГибосЈјаНбИскот 
1етот, ппгпо, ра итјегепјт сгебсепс!о,11) 1а\чпот скаГа \г 
бОС1ЈаИ$иске ШегаГиге Покахије с!а пце ЈбНпа бГо боајаНб(л 
роисауаји, па1те с1а је ујега ргЈуаГпа $1уаг ројесИпаса, пе§;о 
с!а је босЦаПхат ђехђогап ...

8ас1 је па тепе гес1.
\г §:а1ег1је ирасИса:
„Мијо, 1 т1 1тато копја!“
„Уг1о робСоуапот ргоИупПси осЈајет росаб! огихја...“
»Оо!м
,,2аћуа1јијет ти па Нјерот ј исеиот ргеИауапји, које 

$ат ба итапјет баб1и§ао ...“
„Са је бас! о\го?!“
„СоуогпПч. је ба ^огстот 1 2а1јепјет росЈуикао па§ пао- 

рак1 гаИ I пје&оуе роб1јесНсе, рг1тјег1се и Ргапсибкој, &с!је је 
хакопот \Уа1с1еск-Коббеаи о габ1а\ч сгкуе ос! сЈгхауе, \г §ко1с 
ик1опјет ујегопаик ... 1б(лпа је: и&абш бе гхггк ујегбке оИи- • 
ке, аН ^а гатјепјије уеНка е1ек1п*спа 1атра бУЈеГоупе ођике, 
па 1ете1]и гпапобИ ј 1 јпс1бко^ ЈбкибГуа...

,,5оајаНгат 1та гпсЈаГак с!а ргерогосН (ЈгибЈуо 1 соује- 
ка ... Ујега јта б\*ој когеп и с1гиб1\*еп1т ргШката ... Рго- 
пјепот сЈгибНтпо^ рогегка пПјепјаји бе објесајј, ппгјгапја I 
росгеђе, ра 1* сЈиИоупе... боајаНгат јебГе \ тога ђ1Г1 ђегђо- 
гап... Оп брасЈа и рогтупе паике ... Коб1 бе ба о1кг1уеп1т 
„1$(шата“... Оок соу.јск ђис1е гођ та какоуе ргес!габис1е, ра 
\ ујегбке, ие се ђШ 1бипбкј б1ођосЈап соујек...

„боспаПгат \ ујегз бе Јбк1јисији игајатпо... Ујега рге- 
ко 8у. Ра\'1а 1 8у. РсН*а роиса\*а с!а бе гођије \ гПт §:оброс1а- 
г?та... а ргеко сгкуе, с!а је буака у1аб1 ос! Вода сЈапа 1 с1а 
јој бе ггеђа рокогауаИ,* а пп уа$рПауато г обробођ1јауато па- 
госЈ сЈа $е горбГуи осЈирјге 1* гим геаксјопагпе у1абИ, б (егпјот 
сЈа ЈгуојбИ бећј §1о У1§е б!оћос1е \ сЈођгоб(апја па гетјјј, а као 
гасЈпП сПј јта иброб(ауц ко1ек(јуЈгта... Ујега, иг спепи го- 
ћоуаша па гет1јј, ођесауа ти Н1агепб(уо робПје бтгН, касЈ 
ти у|$е П1§(а пе се (гећаИ...

,,5ас1 с1а бе обугпет па Р.јебти пас1 Рјебтата, па &1аут 
то(ју осНоуапод* гас!а(ка геН§рје па гет1Ј1 \ пјеп тога!. КеН- 
&јје зи сесЈа ГПогоГјје, које ос! ргасЈаупЈпе јтаји јб(ј гас!а(ак:

-

,Ј) Каб1е<5Ј, бУе јаСе.

I
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сЈр1етепЈ1Уапје соујека, с!а 1зис1е кгеро$1ап, (1о5аг, ро§1еп, с!а 
уАс\ ие апј 1 I. с1. Ос1 каШејбке, е§ррсапбке, ћгаћтапбке, &гскс 
ј јис!ејбке Јп1с1јас1је ј геН§1Је које би 12 пјјћ ро1ек1е, с1ак1е 1' 
кгбсапбка, 2пас1 0с1 5 1 У1бе ћПјас!а &осПпа па оуато, гасШе би 
пебте1апо, ^пјсјјасјје рак 1ајпо, ба буојјт јаушт Ј2с1апс11па. 
А б!о уЈсПто? Којј је гегићас о\'0& гас1а? КеП^1 је пета, песЈо 
ргагпоуегја \ ргес1габис!а. ћјисН би пегпаПсе, оракј, 1ире2Ј, кп- 
уок1еПпс1, кгуо1ос1... МааопаШе 1 геП&тгпе тггпје, гасоуј 1 
рокојјј буаке угбСе бУЈеПосе с1а би геП&јје росЊасПе... Носе 
бе пеб1о с!ги§о... Уаб, геН&Јогт тога1 &1аб1: Не аш 21а, јег 
•себ 1 сј и ракао! Сјпј сЈоћго, ра себ 1С1 и гај! Иаб, боајаНбИскЈ, 
сПиб(уепј тога1, §:1абЈ: Не С1П1 г1о, јег је г1о!...

„Носк-аи1:!и
„Со1оу је!<(

... №б тога! пјје косППкоуап ... Мога1 ка1:оПске сг- 
к\е је косППкоуап ... Јаупо роПисауа 1јићау бргат ћПгпјети, 
с1оћго1:и \ роб(:епје, аП 1та Мога1пи 1ео1о§Нји 5у. А1Гопба, ко- 
јот роисауа каПа бе то^е 1а^аП 1 кпуо 2ак1еП, 1е аргјогј1" 
чЈаје гаггјебшси га буе орасјпе 1 рго1ибосЈја1па <Јје1а ... 1п 
МопЈЈа бесгеГа13) Јегића, којот ...“

Котебаг роНсЈје је гзбрибПо гћог... Сгкуа \ Оггауа . 
ротахи игајатпо...

На 121а2и 12 кагаНбСа 01ас СаеГапо, гагјагеп, оћјегиске 
јс (ПјеПо го.е:оуе табћ.. ЈесЈап асКтка! ти с1оћаск

„Тко ^ићј, 1та ргауо с!а бе !јиП!“
Иакоп обат с!апа ћт бат ићарбеп и бјћепјки ј бргоуес1сп 

п 5рПк.. Ргосеб гћоЈ? и\ч*ес1е геН§Ије. К1јебеп, 2ћо§: Покагапе 
ћЈбГогјјбке 1бНпе...

5ас1, као ћи.Нсе, ће2 ћгопоШбко.е: гес1а, игебе па\чглП 
ибротепе о роНПској ргоб1обП. Еуоагат с!о§ас!аје ргШкот 
с!о1абка ћобапбкћ! 1 ћегсе§:оуаскП1 бос1јаНб1а и 5р1ћ. Наја\-- 
1јен1 с!осек, јаупј гћог 1 рге1бГауа и кагаИбГи — б\*е је гаћга- 
ијеио... С „Агћскег 2еИип"и“ сПабто с!а је 1 ВсбапсЈта 2л- 
ћгапјеп 121е(... Поа се буе јеПпо, аП пе гпаји ћгој исебпПса...

1ЈнаГос гаћгапе, с1ги^о\мта се бе ргп*ссПи буесап сЈосек. 
МоћШ^асЈја бГгапке. Ја, јесћт сфс1аг 1 једап 1ис1и гасЈтк 
оНс1обто па Вгас, с!а басекато рагоћгос! 12 Ме1ко\чса. На 
ро1 ри1а 12 Вгаса 2а 5р1ћ, ћеп«:а1бко бу^јеНо гпасШ се <Ја 
^обП с1о1аге. Ос1 1000 паја\'1јешћ, пета 1ћ 111 100. Сјт је па
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1ж)с1и р1апи1о 1зеп§а1бко $У1Је11о, и 5р1ки, ба бизирапа, Маг- 
јапа, Васуаса, ос1§оуог1бе бапп кгјјебохи \ 1зеп§а1бкс уаСго... 
с)1за:а ргерту^епа бу^ешт... Вгос! брого ргиа/л кгаји, а и 
ћеа^ахбкот $У1Је11и ба 1згос1а 12\иге о§готап сгуеп! 1загјак... 
.\'а кгаЈи, \г та$е, јоб уссј... 2гпо ргоба пе 1з1 ра1о па Ио.. 
\Тста ШјСбса га 2апс1аге... 1рак с1\'ој1са бе б1\’огЈбС 1и с!а иге- 
с!ији, ра бУгЛбе и тоге... Нјјека пагосЈа б ге2\чјеајт 1загј«г 
сјп^а кгесе ргеко о1за1е и §гас1... бса се 1з1п бшга?...

\ ес гапо бкирте гас1п1ка \ (е2ака ба ВобапсЈта тПе ип- 
сата, газсајкији и каГапата, тпо§1 Ши гаупо па Вас\исе. 
2адс1ап 1 Ипапсјјбке б1га2е ба пасакпипт 1зос1е2Јта па буа- 
кот $и собки, као и уеПкЈт роПискип ргЈдос!ата... \а Вас\ч- 
сата бе гађгапјепј јаупј гкзог ос1г/.ауа рос1 уес1гјт пеђот и 
регтапепсјјј, б\'е с!о па \;есег... 1ЈПсе би рипе б\пје1а, /апсЈага 
ј 1»1абе, која аетопб1Г1Гз... \екоПс1та гасЈпПса 1 1е/ака о1и- 
1аге Рагаг, 5оПпбк! риГ, о!за!и, СоброПбк! 1г§:

„иги§о\Н, бато пе катепјет!44
Сгас! је и б*ауи ихђипе. Вггојау 1 1е1еГоп 1/тес1и 5рП(а 

1 2аага иеј гебсапо гас!е... С 7 баИ.па уесег ро1Шска \ПабС, иа 
иНс1, 1зег рјбапа гјјебепја, баорсауа с!а је рге!б1ауа и кагаИбГи 
с!о2\о1Јепа... СНсе бе ргагпе, а кагаНбСе бе рип1...

Е\'ОС1гат с!о§ас1а]е ргШкот Иие^егоуа с1о1а$ка и 5рПс. 
Оп ;е и ђескот Раг1атеп и глкао с!п *е уојбка ро!ге1зПа /л\ 
ипи1габпје§ перпја(е!ја Потоујпе... УеПкј §аГ, §с1е рагођгосП 
р.пбсаји, ооаш, иисе бУе сЈо Рис 5оНпа, пагос! је ргер1а\Но... 
РисАапје, Ииј! Оо1је! иг\Нс1 бе рго1атаји ргобсогот... Оги- 
/апа бпа§а Гебкот тикот ргођјја риГ аиГи... N0, па ри1и 
/.а боНп с1осека §а сгуепа габ1а\'а 1 катепје... кие§ег, пасек 
ш'к §гас!а Веса, пајгпатепјија НспобГ робПје Ргапје ЈобЈра - 
катепоуап, орг1јап 1 ЈбГискап...

Рак 1г1е1 5рПсапа и бПзегпк. 2ађгапјеп. РгЈбјеПт бе како 
бто, бкого кпбот, ја, бирги§а \ сИјеГе парибГШ бПзепП^ Вга! 
те је иро/опо (Ја бе бргета 12§оп тоје гепе, као бШогшсе. 
КаСип је Шо: кас1 гт ргоГјегаји гепи, (Ја си 1 ја га пјот... I’ 
бПзетки $то б1ак>1 сЈа ргПптито јгагоу...

1 гђПја, о§1ођЈбе 1 тепе ! бирги§и пи, гђо§ копкиђтаВи 
па ро 10 Гог1пН §1ође... То је ђјо 1ете1ј патјегауапот !/.- 
§опи... РосЈпебст и!ок: „Ја бат ђегђогас; ро гакопбкјт рго- 
рјбјта јбшрјо бат \г каГоПске сгкуе... Како петат то§ис- 
поби' (Ја бе ујепсат, ба буојот гепот гјујт и сПу1јст ђгаки... 
С\т тј бе ото§ис1 §гас!апбкј ђгак, ујепсаИ си бе“. Сагбка 1 
ароб1о1$ка Аиб1гјја уга1Па тј је 20 ГогтИ 1 рг1гпа1а ргауо 
аа $а буојот 2епот гјујт и сПу1јет ђгаки...

■
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II брШи, пакоп 2 ЈЈОсИпе, и пајуесет изропи гас1пЈско." 
рокге1а, и ђ1бкирзкој ра1ас1 иго1а: сгкуепа у1азС $а Нгуаита 
ј ЦапјапЈта оиг/.ауа зазсапке с!а зе ос1 роПИске у!ази ЈзћосИ 

' ШОЈ 122011 12 брИса. 1сПоШ НгоСЈегаи ћ1 те и бЉешк!
СаРпс, уос!а з1гапке, о игои је о!заујез1еп. МођШгасца 

з!гапке. 8аз1апак РоНиско^ осШога, зсгапаскјћ роујегешка 1 
ргс131а\1ика зхчк зИикоупЈк огзашгасца \ 1е2ака. ОсПике зи 
с1опезепе. тшЈет и Тгзи 81гапаск1 1огипп и ЦЈиШЈапЈ, 'Ггзчи 
ј Веси зи ођаујезссш. Јес1пе пеиеце, га иће \ сагоћпе уесеп, 
рагокгос! „Ре1ка“ рпз!аје иг&Х. ба ћгос1а ЈгђасијешЛуце угесе 
ргок1атас1Ја. 2а саз гагпце(с зи па з\'е зсгапе, каите ј ^о- 

| . зиопе. Роуогка ос! пекоПко ИПјасЈа 1јисИ зе за &а1а ири(1 и/. 
оћаш ј- роуисе за\' зуце(... Кга ођаН зуе зи каГапе ргерипе 
зуцс(а па уесегпјет 1ас1апји. 1\а се1и роуогке зто ја, Роп- 
1лс1и осШог 1 92 ро(р13П1ка ргок!атасце, којот зе рогјуаји 
Шзкирј, роНиска у1аз( 1 роћгаВпПјепа ћгуа($ка 1 НаИјапзка 
^озросЈа, с!а те 1/л'о1е рго(јегаи \г брН(а!...

\ј бШешки је гаћгапјепо зуе. 1\е ЈсЈето у1аз(1(Јт ипајт!је- 
пјт рагоИгос1от, пе&о као риипсј, (егетот рги&от Меско- 
\чс—Тгзс. 1з1от рги^от сето паСга^ 12 бШепЈка и 5рПс. 1Ј 4 
за(а з(о1так с1ги§;оуа, за зауШт ћагјакот, пас1озе зе па 
ћгоНи. 1Ј бИзетки, и ји1го, изгес1 1ике, за Нгос1а зе 1ергза 
сгуепј ћагјак. Ма оћаИ зи ГчЧко1а Мје^из, 11јасИса-Вег1е, а /а 
пјјта с!о1а21 СгиИЈзЈс. Мгзау сЈосек... N0, с!ги&о\ч рг1Но1аге. 
II 10 заИ кгепизто па ко!ос1\гог с!а сЈосекато „^озроби", која 
с!о1аге \'1акот, и^аупот (егаке, кој!, итопи ос1 гас1а пцези 
то^Н изСаИ гапо. ба ко1ос!уога зе уе11сапз(уепа роуогка з1јеуа 
па*Ро1јапи... РозПје рос!пе рагоћгос! „Возпа“ јтао је тпо^о 
гоће с1а јзкгса... 1\а ргатси ргосЈа 1ерг§а зе сг\'ет ћагјак... 
РоИсца 1п1ег\'еп1зе кос! каре(апа.

„Са? Ја зап Ги ^озросЈаг! УјсИ’ зап ја (о 1 и Цопс1г1 1 и 
Магбци, 1 и Тг1јез(и... N4 (о г1о!И

Ргатас ђгоНа зс рге(уог1 и (пђјпи, &с1е зе га 4 за(а пјгао 
Зоуопик га зоуогшкот, ргес1 пагосЈот пасчскапјт, па оћаН 
ргес! каГапот „1з(гот“ ј Цискот каре(апцот...

5ас1 зе зцесат ијо&е бјћепјка и уеИкпп окгзајјта 12тсс1и 
гас1а 1 карИа1а и Тгз(и, и&1аупот за з\'етостт Аиз(гцзк1т 
ЦоусЈот. Моспа ог&ашгасца ротогаса, и који зат Г зат 
тподо сј^1а игШао, Иех (езкЈИ 2г(ауа петоспа јс с!а патегпе 
рпз(ојпе и$1оуе гасЈа га тогпаге 1 1о2асе: 1г Оа1тасце з(гајко- 
Јотаса па рге(ек... 0(зас1, каН је из(гећа1о, па уесег, 12 Ооса, 
№ко!а Мје&из ј пједоуа екјра, ИгосЈот па Се(1Г1 уез1а, ИајсЈ’ и.
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’ УЈапп, Ртс-1л1ки, Тјјезпо, 'Гпћоипј, сак с!о 21гја!... ОјјеПН 
Иј 1еске 1 оропппЈаП па боН(1агпо$1... Ргезаћ1о је уге1о б1гајко- 
1ошаса... 8ас1 Н1 сгеђа (га21(1 и Вотђаји, бап^аји, Виеси... Ро* 
тогС1 $и иатетиП б\'0је 1гагђ1пе...

Јас1п1 паб №ко1а! 2аНпЈ1 паб би$ге1 је ђјо и бисЈбкој с!уо- 
гагп и Веси: ои окпуЦешк, а ја рбПпскЈ $ујес1ок. ОВбао је 
и Вес, као б1о Нас1/лје 1с1и и Меки 1 МесПпи, с1а бе паихјје 
$1уага1аске уеПс1пе аи$1пј$кП1 бос1јаПб1а. 1Ј Раг1атети, о гас1- 
пјској к)1ЈесП 1 робкир1јепЈи кгиПа јјоуоп У1к1ог Ас11ег, босГ- 
јаН$иск1 ргуак. МЈпЈбСаг ргауобис1а НосИепћег§ робргсЈпо бе 
мијебк.. Кје&иб јхуасН геуо1\гег ј 1$раН бе$1 тесака... Вот!... 
ибао је и Раг1атепа1 ба босЈјаПбискЈт хабШрпЈкот ЕПеп- 
ђо&епот... 8ос1ЈаН$и, и сис1и, 0§гас1ији бе, осПчси &а бе... АП 
и Оа1тасф:

„бса?! И1ко1а је паб! Ие с!ато Н1ко1и!“
№ бис!и бУЈес1ос1т:
„\Чко1и Нје^иба рогпајет ос! сЈеИпјбШа... Као соујек 

робСеп је с!о пеуЈегојатоби... Небеђ1сап 1 тПобВу... Ос1 осеус 
ПабВпе сеип реипе је рогагсПјеНо опјта којппа је 1геђа1о... 
Као с!ги& је ђт игогап, пасјсап 1 $аује$1ап, и орабпобита 
рг\ч... ЈесПпо б1о ђ1 ти бе то§1о рп&оуогШ, б1о &а је $ос1- 
јаНгат ос!ибе\'1]ауао с!о ГапаВгта...м

„Агђекег 2епип&“ га уг1јете рге1геба 1ете1јПо је рго- 
тјепјо сЈггапје... Тако, сЈги&оуВ Нуа1а 1 па оуоте \ па с1га- 
угосјепој росЈгбсј који $то иујјек и уата па$Н и ђогђј ргоВ\' 
геаксјје... 1\Је#ибе\и 1п1С1 јг гсуо!уега и Раг1ат1:пш роргј- 
ппбе еискс-рес1а»:обкЈ гпасај: Кас! УОс1а гасЈпо^ пагосЈа &оуог! 
о пје§о\'Ој ђЈјесП, пета тјеб1а 1бтје1пуапји!

То је ђИо га шоје угјјете. ба &огс!обси бат $е бјјесао 
како $и розНје тепе брН1бк1 котшпбИ ргЈђуаиП ђогђи ба 
па$ш1 јагјзита-огјипабјта 1 ђаипата $е ргошбса\ПН ора$по- 
>П, која је гаргјеШа роПискот гјуош 1 б1ођос1пој нпбП. Кас! 
>е сЈггаупа у!а$1 ЈбтујесоуаЈа ба ГамбИскот геаксјјот \ ро 
Нсјја ПарзПа, ђаипа1а, тисПа 1 кисе рибГогПа, ОбУапибе спп 
с1алј... В роПсЈјбкот га1\гоги и брНШ и јес1пој бођј бс ђаипаји 
ј тисе копшлхбВ, а и оги&ој ОбГаН секаји па гес1... 8ги§1бе 
гЈсЈ, ргоуаНбе, гагогигабе роПсЈји, оГебе јт гПе, ЈбШкобе 1 га- 
>1јега$е тисЈ1е1је, озЈођосПбс беђе \ Јгтисепе...

Огјипабко-ГагЈбиска геаксјја Јс1е и парас!... (ЈИарбеп је Уос1а 
босЈјаНбШ, робПје копшпјб! рк. Јакоу Сађгјс, ођ1јиђ1јеп и 
пагосЈи 1 орсе робГоуал. Мје&а 1 јоб 10—12 с1ги#оуа се с1еро! 
Гјга(ј и 8гђјји... РагођгосЈот с!о Ме1коујса... Кад је роПсЈја

I

и
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11 гапо ји*10 $а рго&опјсшша (Јо81а па 1л*ос1, па пјеши пјје ђИо 
цјкода. N0 то2е 8е ри1оуаИ... кискј гас1п1сј \ тогпап геко- 
м} $уоји...

УЉо^ „Оћхпаае" иђцеп јс МПогас1 Огабкоујс, тппб1аг 
ипи1габп;'П) роз!оуа Кга1јс\чпе Ји&озЈаујје. брШбка ?Оброс1а 
и 2и{)::1п. ј зргетнс ги&аНси к'отшпб11скот габ1ирпјки УЈски 
Је1абкЈ. 5а „топитот4414); Носе с1а бе па^а1е, с1а §а пата&агбе. 
Робкнс ти бшг оуЈПси за рохјуот с1а 1 оп ба с1г2ауп1т у\'<\- 
бИта сЈосЈе и сгкуи па гасЈибгпси...

„А са б1с VI ро1исИН?... М1 бто &а иђШ, а ја с!а ти бе 
Во§*и тоПт?!‘4

УЈсс, тггШ би 1е!... Киси би И гахогШ 1 ЈбргеђјјаН 1е... 
Сгп 81 1П1 1чо — 1 јоб сЈапаб!...

Уас! баш бе бјеПо јипаб^уа пабјћ ргеИшапПса.
Роб1ојао јс тјебоуШ бауех гаскпка 1 гаскпса. 1Јтго јс 

јескш 1с2ак. Оги§оу1 ти сЈобН па бакгапи \ ИошјеН ујјепас 
>а сгсепот \трсот... Рор пе се с!а офгаН тг!\'аса ако зе 
сг\'еиа \трса пе бкјпе $а ујјспса... Кашпсј 111 с!а сији... Рор 
чарпјеН рогосксј...

„Мој бјог кига!е, како уаз уоја!... Оп је ђ*1ја оН оуо 
с!гиз{уа... пн пе ссто ргоП пје^оуе уо]е...м

Росггекпа роуогка \т.- Кисса зе ириИ ргеко тоз1а 3\г. Ресга 
ј сЈозрЈјс па оНа1и... Кас1 јс ђПа изгес! ођа1е, 12 рођоспе иНсе 
котезаг б1игп> за (Јуас1езе1ак хапсЈага ргезјесе ри! ро\*огсЈ 1 
2а(га21 ргесЈаЈи \*јјепса.

Кјсскапје, зуасЈа, рбоуке...
„0 1те 2акопа!“
„01 1о )т>е?!“
„N0 с!ато!“
„1Ј !ше 2акопа!“
2апс1агј ј таза зи и кЈирки... Рор је рођје^ао... бујеНпа 

зе гагђје&1а... Мг1\'ас је об1а\'1јеп ибгес! ока!е... Нгуапје... 011- 
тапје... без! /апсЈага $ги$По зе и тоге... НекоНко па§П1 је 
роћарзепо...

Мг1уаска роуогка зе згес1иЈе 1 паб!а\'1ја ри! с!о бизПра- 
па... 1)тје$1о ( ора 1 кг12а, з1агсјс по$1 ујјепас ба таНт раг- 
сеНта сгуепе угрсе...

1ЈбПјесПо је газриб!: бауега гасЈпПса 1 гас!п1са, ргосез тои- 
б(ге ј рго!јепуапје $(гапаса...

12 оуој с!о§;ас1аја роз!аае рјезта:

= I !
: ■ •
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\Цм) 2а Кврос1и Јехак је „топНт” (тои1оп, топ1опе) оуап, ве- о1сбап, пехпаПса, 1ехаска б!ока.
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Вагјак паб сгуепј 
Уахс!а се $е \чи 
ба пјјш $е ћопН 
Кгу паби ргоНи.
Оок гике јшашо 
I кгу1 с1о$1;а 
Вагјака ие с!ајшо 
Ог/лшо бк1асП...

Тко ји је зрјеуао?
То је ђПо ргес1 ргеко 50 ^осНпа.
0\*а $е рјебша оп \г 1П1јас1а §г1а па б\чш шап1Геб1асЈ]аша 

ј с1ешопб1гас1]ата...
бас! пи бгсе ошекба иброшепа па II. коп&геб босЏаНбНСке 

бСгапке и брпш, §с1е би с1е1е§а1Г 1зШ бУе бапп ш1асНс1, ТасППсЈ 
ј 1е2:ас1 ос! 20—24 ^осПпа, пјП1 око 40 па Игоји, с1а \Нјесаји 
о кгирпјш бГгапаскЈш р11апЈ1ша. N3 пјјша је о$сао рокгек . . 
Огп би б1§игпо и бипп...

ОЈ\1И, Јипаск! брПЧе! МПа Оа1шас1јо! Ба1а $ј \ с1аИ ссб сН- 
\оуа пабој НогНП

бас1 бе бјеић обГаПћ уеНс1па, шаНћ, с1га§осјеп1ћ 1ос- 
ко\а и пабеш би*ико\пош 1 роПискот бГгоји: Нгапе РабЈпо- 
VIс, В1а2 Ка^ибт, ћеиса... ћеиса, б1готабе, бУГбШ б1 и Оћо- 
бкот ооши!... А сегасЈ: ЈуапЈбеУ1С-ОЈпс1епса, Кгб1и1о\Пс-Орага, 
ТгитШс, Које, МаИјеујс, Кипг огас 1 б1*п, 1 бГоИпи с1ги&Н)... 
ОисаП бшо \га1ги, Гебко је ћПо, аП буети 1 бУЈта бто ос!о1јс- 
саП... Тајпа паба је ћПа: ЈхуебИ $уе бГо је ћПо гаћгапјепо. 
ТгасНс1Ја јипабсуа као рес1а^0бкј сјпјос и бисапји б1оћос!е.. .

„Ећ, Јеге, 1ако је иппгаи ба оуакоујш иброшепаша!...“
8ас1 роспеш гагш1б1јаи о бшгИ \ ргопаЈагШ гаг1о& габ!о 

бе сЈоћгЈ кгбсаш ћоје бшггј, ра Ггећаји ујегбке окгере: Раш- 
сепје па ростјепа г1а с!је1а, рНјауа баујебГ... АП шјебат ћт 
бк1оп П огоПгапји...

КТећо је ћПо уесЈго, а шјебес бе ро пјеши кгеГао буојош 
ришп.ош ка гарас1и, а гукегПе бе &абПе. Могкигј, пе1бра- 
\гап1, јбрјјепјћ Пса, ираПћ оаји, г1У1 1јебеу1, ЈипјаН би сЈуога- 
пош. ОгћПЈПЈ, биИјЈуј, гагаћгат’, као с!а би ргећгосНП шике 
иппгапја, као с!а би бе и сШбеупот тјги ћисНН и г1уо1, аИ 
гаргауо секаН гасЈпјј саб. МауЈкН би бе па ппбао о бШгП, 
оПаупо би бе пауШауаП.

Оуи ^ошПи 1јисН пајгагпоугбшјШ ро с1гиб1уепош ро1о- 
гаји, ос1&оји 1 пагјгапји бУ1Је1а пебГо геб! као гајес1п1ска уг-



127

П1јпа, а 1о је: б1гаћоуаН би кас! је и пеЈхујебпобМ М1о утјјетс 
>1га1шуапЈа ос1 зтгп 1 пас!е и бшвосЈи. Кас1 би бе угбИа рго21- 
уапЈа ха з1ге1јапје, пе рокагијиа пергЦа1с1ји р1аспо јП ирЈа- 
чепо Исе, мисс! зи зкакаН као зте \ 1зН и зпт. бас1, кас! 
јс опа пспииоупа, осекији је ба зсојскјт с1о51ојапз1\шт. А 
зуакј Јта таЈки, оса, ђгаси, 2епи, с!јеси, ујегспјси 1 зш 1111 је 
ИПо П1110 и улуош. 2епе, рак, газшгпе зи пазс сНуЦепЈе. 1 рго- 
зујес1от 1 ги&аНсош зи зс орјга^е зЈкапЈгапЈи изкгашт ракеса. 
1'гј зуакот рорјзјуапји ха к1апје, рп зуакот оИуајапји га 
сиИШзСе, иНЈга1е зи иазе рпгпапЈе.

МаП Јо\'Јса, окги&1а, Нистазса Пса, тиИгЈћ оаји, сгпЈП 
као кирјпе, као кос! уеПко^* 2асис1епо§ с1Јесе1а, огППјап \ 
>и11Ј1У, зесао зе пећајпо осЈтјегешт когас1та. Тек је хас1а- 
пПо. 'ПзСша ше је затоса очоџ ппасНса. РгЈзао зат ти, пе 
у.а со зсо ти је ГгећаЈа окгера, пе§о па&опот, с!а ти зе као 
пајзсапјј пасЈет.

„Јо\Псс, сНјеСс; 2а упјете пазе§ зигапјзСуа та1о зто с!о- 
НшН и с1ос1п*. Мепј је &осШа роуисепозС 1 гакорсапозС, а и, 
као пПасП с!екап и зоНЈ, Нјо б1 тесЈи „1огс1о\'Пна“. \г зуоц? 
рпкгајка Со зат \'јзе рта роиаПо, рођојауз! зе ха ишјс пк 
га!по гс1гау1је. Вш зј па \те1и зуШ пеуа1ја1бСауа 1 таг1Ге11иЈ 
>1агјсмиа зоПс. N0, о 1оте ]е зиУ1зпо §оуопП. 2ас1а ипПгеп 
хајеПпо. Ја зат зуој \ијек рг021УЈео и ћигпот 1 р1ос!пот 2. 
\чни, ра то&и пПгап \ ропозап с1а итгет. Т1 51 т!ас1; рг! 
рг\'1П1 когасЈта и 2јуоШ, \'Пшг Ге ођопо. ВисН кгерак, као 
с!о загЈа! 1ЈпПге5 2ћо§: зуо§: и\'јегепја; га б!\'аг којој 31 П10 
розуеио пПаПспаскЈ ит 1 с1изи, ро1агез буој Ихо1. Г^ИДез! зат. 
РЈасато б\м, пП оуПје, а 01П па Нојшт ро1ј1та...“ 

Так-1ак-1ак... РаГ-раГ-раГ... Вг-Нг-ђг...
Ргекте паз и*ез1апје ткга1језке ра1јђе. Кизкј 1е§1опаг*1 

зи игапШ. 1Ј2сНбпето &1а\'е и ргауси ујегђа1Ша. бипсе је зуо- 
јјт з1ађјт ггаката огисШо ђапјјски &1а\Пси 1 ге!епе раЈпјаке, 
а па с1уог1зпош 21П11 је ђПо папјгапо реПезеГак &а\'гапоуа. 
\’е!и зе и1гкији, \'а1јс!а ^опе 2епке, а пекј сисе, као с!а секаји 
иа назе Цебеуе...

1Ј 6 баМ кЦисаг оПшгј \та1а 1 б\ч зе з!је&озе и ипПуаошси. 
Мекј зе ођгјјазе. Око 7 заИ к!јисаг зе угаВо 1 оз1о\*Јо паз:

„ђјисП ђо2’јј, з1о је уата? Се^а зе ђојке? М1бе§а зе пе 
ћој1с! VI пЈјезГе оусЈјс га з(:ге1јапје!“

0с1 пеко&а је Погпао га орсе ђојагпј.
„А Јеугејј? Оа Н зи оп! ђШ о\'Пје оПуојет?“ *— с!о- 

ћаа пеГко.

>
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*) В ћНгт! 1орога ђПа је казагпа ђе1орагс1ејаса.
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„Је${, аН VI пјје$1:е ЈеугејП“
1\а о\-а 1аНауа шшгепја кгјга1е $и $е с!о$је!ке 1 рг1§о\'огЈ.
,АЧје$1е, са$пе пи пјеа!“
„1х које§ је та^асша 1а са$па гјјес: уеНко^а Ш та1о8'а?и*
1» сКогапЈ оре1 гау1аНа и$1па ппЧуаспЈсе.
„С!е, $1оНос1пјас1 ЈсЈи па гас1!“
Со!о\’0 $\’1 паИгир1$е па ргогоге, с!а ргоујеге оуи \’1је$».
„Јтго$ пета $гге1јапја!“
„Спигапје је ргоЈигепо га 24 $а!а!“
„Ш ио уесегП“
„биИ, оге, уа1јс1а се $е ргес1опи$Пи Ш па$ гађога\'ПЈ!“
□о$јеска пјкоте пе 1гтаии $пијек. .
Ма1о га Нт сиН $и $е когаа и НосПики; ђгауа §к1јосш>

\ роја\ч $е к1јисаг $а ростагескикот, којг ођио\ч итјпуапје,. 
иг сазпи г1јес, с!а пгјезто ос!\’ОјС1и га $(ге1јапје.

„\ј1По\га сазпа г1јес!“
„То је пјЈПоуа поуа 1акНка: пе се игђисНуапја ги тис- 

пЈП рпгога!“
N0, о\*а рагпја тпо&е рокојеђа.
Око б $аи и ИоНпПчи сизе $е јо$ ћгојп1Ј1 игигђаги когасј. 

Кега $е $ри$И 1 и Нуогапи $ас1 ис!о$е кјјисаг, роНпагесЈпНс I 
с!уа .^е$1аро\ха. I оп1 ођпоу1$е иујегауапје с!а п1је$то 1и га 
$гге1јапје.

Ма1о казпјје и По<јги'ки $е сизе ћгојш’ когасј 1 1јис1$к! 
$ит, којј $е гаи$1ауј ргес! уга1а па$е зође. Јо$ јесЈпот гега 
$е $ри$1Ј, ђга\а $к1јоспи, уга(а $е о1\'огЈ$е 1 и сЈуогапи шн- 
с!о$е 50 зеЈјака, зкого $\’ј пПасН.

„2а$1о $1е 1и?“
„Мј $то Јг кга&ије\'аеке &гире“.
„А кпЧНсе?44
„ВШ $то и $ипи“.
Ро$ргс1пЈ озтјсП пекоПстс роа\’1ас1 јгјауи.
„Мј $то ШП и рауНјопи С“.
РасПјоп С је Шо га 1ак$е кгтсе. То је орс! пеке

Ј

г

итјгно.
Око 11 $аи' „Мапса“ иђасј 1гап$рог1 12 А1ек$апс1гоус 

иПсе. Мес1и пјјта је ђПо пекоНко (гатуајаса.
„2а$го $1е иПар$еп1?“
„51и$аН $то гасНо“. ,
„Кас1а?“
„РозПје ођјауе сЈа $е $1и$апје з*гатИ гасИја кагпјауа

$тгси“.
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Оуа јгјауа јоб јесЈпот игпетпч опе, коЈ1 зи зе ћШ ос1а!Ј
орипПхти. .

Јсс1па га с1ги§;от рг1с1о1а2Не зи тапје зкирјпе. В1уа1о јс 
јазпо с1а је оуо зађјгпа зођа 2а з1ге1јапје и уеНкот ођ1ти.

„Сјзсепје 1о&ога!“
0 1от иујегепји 1 газро1о2епји ргосЈе рос1пе. Око 3 за1а 

12 ИосЈпЈка зе си1о НоЈапје уесе зкир1пе и агтата. 1Ј зођи 
ииЈсЈозе Бг. Јип& 1 тпо§:1 &е$1аро\'а, ргасеп1 иргаупПсот 1о- 
^ога Уијкоујсет.

„Ме уа1ја!“ — ргозарсе јесЈап, кас1 је ујсНо Уијкоујса, јег 
зе оп гес1о\П1о ројау1јјуао за §;ез1ароус1та кас! зи уеПка рго- 
/Јуапја /а шазоупа з!ге1јапја.

Ог. Јип& паз оз1о\ч па пјетаскот јегПси, а зуоје кагј- 
уапје је роргаИо ргјзаузј зе1јас1та, с1осНгиа 1т у!аз1 1 кози1је:

„ГчЧкоте зе пе се п1з!а /1а с1о§;ос1Ш; тсе&а зе пета1е 
•ИојаИ! ВШ се!е озјз-апј \ окирап!, (ЈоИШ се!е с1ги^а осНје!а 

I По1ји Пгами... 1с1е1е па гас! и ИЈјетаски..."
Оуа 12јауа ИПа је рпт1јепа з изкПсЈта 2аИуа1позИ 1 г« 

(ЈозИ. Мпо^ипа је осПактПо. ОзјесаП зи зе зразепј, 1 ак 
пе з1оИос!п1.

Вас1о зи 1зН па гас1 и КТ]етаски. буа§с1]е, та ^с1]е ИПс 
зато паро1је, с1а1ско ос1 Кисе зтгШ Роз1ирата 1 рг120Г1та 
и^аза зуако^а с!апа 1 ^1ас1и, 12угз1о зе етИаНетеп!15) зкого 
зујји. СагоИпо је (Јје1оуа1о оИесапје (ЈоИге Игапе, аН. 1рак је 
1гасак зитпје 1 з!гаИа зпшсјуао з\чје51 оуПг о1Јес1п1ка. За 
пјјта гау!ас1а пез!гр1]еп]е. бато осЈрдаН, ог/о, §1о Игге!

АН и оуој таз1 ,Јчотра1;1пе уес1пе“, ИПо ]е 1 зи11]1\чИ 1 
2атЈз1јеп1И.. То-зн-оПо пекоНко 1п1е1ек1иа1аса, га које гас! и 
Мје11џјЉвЈТиуе па]зге1п1Ј1 121аг 12 оуе пезгесе, 1, Потјеуат 

^—*^г'котипЈз1а, ‘које гас! и КТјетаској роз1а\:1]а ргес! параз! Ш 
рПапје заујезИ, с!а 1ато иапе Мјјетата г1а коПко то§и...

1з1о розПје росЈпе оПа\г1јеп је 1јестск1 рге&Јес!. Оз1т 2—3 
з\м зи НШ рго&Јабет зрозоПпЈта, ра 1 ја.

биГгасЈаи, око 9 заН, „Маг1се“ 1 катјопј росеП зи 1гап$- 
роПот па 1ас1е. 0с1 011П1 којј зи јоз јисег НШ о(Ј\гојеп1 га гас! 
па 1ас1ата, с1о2п:Но зе МигИа1еп:16) сЈа зи па 1ас1е ргепозШ 
Пгапи: коп/егуе, зјга, тазкаса, тагте1ас1е, теза, 1је$1етпе, С1- 
б*аге!а. Ргалч бсН1ага1Теп (гстГја (ЈетИсП]а). ЦисН 
ПИ 1оте, као с!а је зуе 1о ИПо га пјЈП.
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,б) ИрИуЈзаи, хауааш ботПи Ш ја\то тјб1јепје. 
И) УеПке, ИазпозТоупе бгуагј.
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Ја, „Ргогок“, бгејјс, Реи*о\чс (12 §гире бигапј), карегап 
Кобка, Вакјс \ јоб сЈуојЈса ђјН $шо оз1ау1јепЈ хђо§ б(агози, а 
МаН Јо\иса гћо^ т1ас1оби.

„Рпшаји бе бато сЈо 4б ^осНпа. Моге1е бе ја\ч1ј као с!о- 
ђгоуо1јс1!“

баорсепје ргјпибто §и1пјот.
басЗ, као с!а бе бпа1аг1то робНје јгћје&1е орабпобИ бтги, 

зробођп1 <Ја бгесНто Ш1бН, б1ас!обто 1$рШуаи с1ођге 1 г1е б1га- 
пе гас!а и 1\јетаској.

Рпје буе^а, о\ит гјјебепјет, ос! 1.000 коЈ1 би осЈуесЈепЈ, 
пе-тапје ос1 7—800 1јисН брабауаји Иуо!.

„Бок је со\гјек XIV, 1та па(1е“, — уес бе си1о о<3 опШ, којј 
$и ћШ бУ1ЈебП1 с!а осНабкот и \јетаски пјјћоуа тика П1је 
рг1 кгаји.

За&пјаш оуош паНот, осНагШ би уебеН 1 2ас1оуо1јп1 тпо- 
&1 1е§кј кг1УС1, а 1 ћег кгтса, кој1 бе У1§е тјеби пасЈаН 2јуоПг 
и б1оћосН.

N0, ОУ1 1јисНлпе 1<3и па гас! као б1оћос1пЈ гаЈпЈсЈ, пе§:о 12 
1о&ога, 12 Кисе бтги, као ћарбепјсј Себ1ароа, као роПискЈ пе- 
рг1ја1е1ј1 КЧјетаса, па бтг! обис1еш. Ти пета и&оуогшћ т 
иоћ1са]епШ ос!поба 12тес1и роб1ос!ауса 1 рОб1орптаоса; 1и 
пета б1оћос!пе уо1је т габШе. 1Ј бУ1т, 1 пај&опт ргШката, 
пе се ћјп' окћјеуапја и јгугбепји па1о&а. \јетаска је рге^о- 

и пакао га!по^ роргнка: ћотћагсНгаји бе ^гаЈоуј, 1пс1и- 
бЈпјбка Грос1и2еса, гиНпЈсЈ, ко1ос!уоп, геЈјегпЈске рги&е, буе. 
Сије бе 1 1о: с!а Ши и Ро1%јбки, и ћЈкгајти. \а ГгопН као \ и 
рогасћпј, па пај&ога тјеб!а, итје^ЈдЈ^Чјетаса, от се ћШ с!о- 
<јје1јеш па га<3: га ћотћагсНгапја па сјбсепје гибеујпа, Јгу1а- 
^спје роб1гас!аНћ; и окиртатт росјгисјјта па Јг&гаилји ри- 
1е\га 1бргес1 перпја1е1ја 1 ро<3 пје&оуот уа!гот. Сије бе За 1сШ 
Сак и ћЈогуебки. То гпаа <3а 1т рге<Јб1ој1 1 ри! тогет, б 12§1е- 
аот па орабпобИ битагепа, ћотћагсНгапја 12 ггака 1 ујего- 
уа^поб' зибге!а б еп^1ебкот По1от. Моге 1брабИ с!а је 
о\г<Зје, и 1о&о'ги ћЈо ргаУ1 гај бргат рак1а и коте се бе пас1... 
бато с1а оус!е пета очо& к1апја — 1 &1асШ... С1асН, ћаг га 
басЈа, и \јетаској каги с!а пета. I ујегијето, <Зок \1јетс1 
ћисЈи јтаН, с1а се јћ ћгапШ, пе 12 соујесапбкШ роћисЈа, пе&о 
<Ја бј осиуаји гас1пи бпа&и, аП Зо паб је <Јорг1о с1оуо1јпо VIје- 
бН, с!а паЗгогпЈС! 1 ћаИпата 12 пебге!пјка 1б1јегији такб1тит 
гаЗпо^ парога, а јгпето&1е патјгији ћНсет 12 геуо1уега. 2а 
КЧјетсе је аб!а копб! буе §1о 12 оуШ 12пето&Нћ 1јисН 12Уики. 
КЧјеби Ш рок!аП оусЈе, 1ато се 1 опако итпјеИ...
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Ма$ с1еуе1огка гаргетЈбшо ргогоге, с1а зе рогс1гаУ1то $а 

сПи&ОУЈта за гокоуапја... Оп1 ос11аге, тпо&1 пабтејапј. Оп1 $и, 
ђагет га зас!а, пјебШ ркапје $уако& с!апа, б\'ако& саба ј буа- 
ке тЈтНе. 5јес1аји и „Мапсе" 1Јргауе &гас!а 1 1еге1пе аи!о- 
тођПе. 1Ј јесЈпот бјесИ 1 Ма1е С1ауасИпоуЈс ос! „ОбЈбапо# је2а“. 
Ро2с1гауЈбто бе таћапјет гике... КоПко се 1П бе уга1Ш?

бато „Ргогок“ је об(ао 02а1обсеп, б1о пјје оНбао... Оп је 
х јегоуао с!а Пј опато, и Мјетаској, пабао У1бе гагитцеуапја 
га (еопји та&пе1от обЈготабепе гет1је 1 га буоја буојб^уа 
По2је§ соујека...
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ЗОВА ВКОЈ 65

II бо1з1 ђг. 65, па тес!ибрга1:и, која бе па1аг1 роугћ рг1- 
боке ћг. 12, оз1:аП бто јоб с!ебе1ак с1апа. ВПа је ро уеН-гетпе

С1П1 као боПа Пг. 12, бипсапа \ ггаспа, аИ б У1сНкот и Цуопб^е, 
ПабГи 1 окоНпи Кисе бтгИ.

1\акоп оћиа(ауе рптапја раке1а, о\Н би ћШ ропоупо с!о- 
гуо1јепЈ. \агес!п1 с!ап рптапја раке(а Н1о је 1 тај. Уес гапо 
пшо#о рпје 8 баИ, обоћко бе1јаскј б\Нје1, ба б\чји бкапа је 
с1о1агт ба ришт. 1огћата, угесата 1 кобагата 1 гагтШо бе 
око уапјЗкШ и1агпШ уга(:а. М1, гаНогпаН I гас1оуо1јп1, токШ 
зто ба ргогога, гас1ијиа бе §1о се ос! (оНкШ б(о1Јпа раке!а 
б1о га б(ге1јапе \ итг1е, б1о га опе којј би оН§Н и Мјетаскс 
ј па па$ офабН кој1 табап га1о§ај. АН оуа гас1об1 &1аНшћ 1ји 
ћПа је ротисепа бкаћоуапјет с1а бе 1 таја и ^гасЈи §1о^о 
ие с1о&осН, ра паб роб!ге1јаји га ос1тагс!и. 0\7а ауе! б!ге1јапјс 
га ос1тагс!и 1гајио је бУЈта 1ећсН1а ргеН ос1та 1 сЈиби тгасПа. 
Војагап је ћПа Ит оргаус1апца, $1о $то \НПјеН какоуе би тјеге 
оргега ћИе рос1иге1е: ге1јегпа \та!а па и1аги и с1\'ОГ1б1е ћПа би 
јбрНапа с!а П то&и ос!о1је11 па1е!и; б!апје рг1рга\;побИ и киа; 
$1гагагбке ки1е ба тПга1јегЈта ројасапо гаробјеПтНе; $У1 рос! 
огигјет. бећШпоб! $е и пата 1бро1ј1:

„Ако бе §1о§ос1 с1о§осН, уа1јс!а пе се па$ о\ч!е 1гагШ!(<
„I опотас! кас1 би б!егјса ићШ, и §еб!ароУбке ргНуогепПсе 

пјјеби сПгаП, пе&о би б!ге1јаП ргНуогепПсе ЈЈргауе &гас1а!“
„1бИпа, јег је ћт ићјјеп ргЈрасЈпПс 1Јрга\;е ^гасЈа, а с1а је 

ћјо и рНапји гјуо! које§* пјетаско^ уојпјка Ш ^е$1ароу$ко^ 
Оћег$1игтГићгега, — ос1о§е па§е с1га^е §1ауе!(<

Ргес! оуот ЈбИпот пНко пјје гаћјеПо.
МесЈиИт па§а рагпја је ћПа рпу1асепа коте§апјет ргес! 

\апјбкјт и1агот.
„Раб1јегији гепе!“
„\е рптаји раке!е!<(
Оогпас1обто с!а се бе ракеИ рптаи и бићо1и. То је оре! 

ћПа шјега оргега, с!а $е и ракеИта пе ћ1 ргокпитбагПа 
која ћотћа.
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I
1Ј пес1е1ји и јшго, ј ако је ђПо пагес(епје Себ1ароа, с(а 

иа$ с1еуе1огЈса о$1апето и бођј.ћг. 37, ргеђасјбе па« па ^огпјј 
брга1 и $о1>и ћг. 65. Кас1 бат к1јисага иркао 2а гаг1о&, б1е&ао 
је гатепЈта:

„СиИ, тоге, ос!аус1е бе 121аг1!и
бођа ђг. 65 5Па је јесЈпака бођата ђг. 12 ј 37, бато б!о 

ргес! пјот риса Нјер ро^1ес! па ри!о\'е којј уосЈе '\7, Вео&гасЈа 
1 12 ипи1габпјобН, па сЈуоп§1:е ј уг[, па ује2ђаН§1е 1 ђаги1апи. 
Оођјја бе сЈојат као с!а је о\;о рге!бођ1је б1ођос1е...

бођа па рг\ч ро^1ес! с1аје иИбак с!а је сЈб!о с!г2апа. №гес1по 
ји1го 1таН бто б!о с!а ујсНшо: КПз1а је ргета1епа га 1оПк1 
бујјек рге1је\;а бе. Цис1ј би и посј \;гбШ та1и \ уеНки пигсЈи, 
ј ако је ђПа рипа, (ако с!а бе буе рге1је\;а1о па рос1. Кас! ђј 
$е око пје ођНкоуа1а ђага 1 ђПа пергЈб1ираспа, пигНа бе угбПа 
и б!каГ... 1Ј ји1го ђ1 бе оИбШо. I (ако $уаке пос1 1 буако ји1го...

Ро пагеПепји, т1 „&еб1ароуа“ тогаН бто бе бтјебНи и 
§гири. ОПгесНбто беђј 1е2аје По ргогога, бисеНсе и1а2П1т уга- 
Ита. Тако је сЈуогапа ђПа гагсИје1јепа и 1гј &гире: кјјеуо ос! 
и1агп1ћ \;га1а ђПа је ^гира рпуНе&оуашћ, к ј. сеШПса Бгаге 
МЈћај1о\чса; сЈебпо, ба к1ђ1от, &гира ђЈјесЈпо^ б\;јје1а, а и бге- 
сНт, По ргогога, тЈ: МаП Јоујса, ја, ВакЈс, каре!ап Коб1а, 
ђПје2П1к б\;е!а 1 „Ргогок“. бгејјс је оИбао „и епн&гааји", 
Шги ресј.

Кас! бшо ипЈбП', тиспо паб сЈојпи' јакј коп1габ(: 12&1ес1а оујН 
;гкуогеп1ка. ђјјеуо, уеапот окги§1а, пабтјебепа I гитепа 

11са, ођјјебпа \ бкЈопа §а1ата. Бебпо, 12а Петагкасјопе Ппјје 
кјђ1е, бата Пса УОбЕашћ П§ига; тпо§1 сак 2а1обшје& ЈгдЈеПа 
оП пајђјјеПпЈјП! ос! паб 1 пабјћ ПобаПабпјЈћ с!ги.е:о\;а.

1Ј рг\ч таћ пП бто !о рпр1б1УаН ибшки &1асН, пајте с!а 
јеПп! рптаји раке1е, а Пги&ј пе, а иг 1о с!а би оп1 гитеш 
(ек сЈобП. N0, иђгго оуо бе (итасепје рокага!о као кгмлго.

1\габ с1об!јаке, обођко тепе I „Ргогока“, уа!јс!а као пај- 
б1ап'је, оу\ ђјјесћПа гас1о2па1о ођ1је!абе, Ш би ба буојјћ 1егаја 
пјјето и паб &1ес1аП. Тоте бе пјјебто сисПП, ир1бијис1 и гасип 
бе1јаске гпаНгеЦпобП.

Око паб кге(аћи бе ргауе ауеП: тг1\;аскј коб1игЈ, Нса 
• јбрјјепа, а кога па Јиђапјата, па ПсЈта јбибепа \ ргПјерЦепа, 

као па бићот рабиЦи; уШсе ЈбкгЈуЈјепе, коб1игЈ с1е&епепбаш; 
&гис1ш кобеуј 1бкгју1јепј \ јгђосет', гатепа ЈбкосПа, 1бкгју1 јепа, 
а ђЈјесШо Пса гепПјапе ђоје...

51агјебјпа зође ђ!о је Пјер, б1абк 1 и&ојеп тотак ос! \;а!ј- 
с!а 26 #осП’па, сеШПс Ога/.е МЈћај1о\;Јса. Ја бат ти ргјбао бг-
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с1аспо 1 [зехахЈепо. Оп те бибге1ао ба тпо&о ођгјга. Кабпјје 
бат (Јохпао с!а те ргерогиао к1јисаг. Себ1о 51, рг\чћ с!апа, 
ј^гаН ћп§ко1и, који је 1&ги 1и, ос! пеког Оа1таипса паиао. 
8 пјјт је ћПо јоЗ 10—15 се1пЈка. Ос1 Јп1е1ек1иа1аса и бођј је 
1)Јо Сгпо^огас Вгајеујс, ит1го\;1јепЈ бгебкј пасе1пјк. Кас1о бто 
бе сЈгихЈП. Јес1пот &а ирПат:

„б!о паб и 1јисН 1ако сис1поуа1о §1ес1аји?“ — 1 §1ауот 
икагет ргеко с!етагкасЈопе Нпгје.

„Те оа уаб Н1а"0бјуаји!“
„81о?... 2аб1о?“
„01кас1 б!е VI с1обП ргеб!а1о је б1гаћоуИо ђаИпапје 1 ти- 

сепје ро1оУ1пе бође“.
„б!о пп кахе!е?! А 1ко П1 је' тис1о?“
„Оп1 опато“ — \ &1ауот огпасј сеВиски §:гири.
1б1а баорсепја је сЈођЈо \ „Ргогок“.
0\ч ђаИпапЈ ј тисепј беЈјасЈ ћШ би ро пјетаскјт кахпе- 

|Пт екбресНсјјата пабипПсе роНуа1ап1 { о!јегапЈ и 1о^ог. Мек! 
би ђШ Ш јт бе рос!те1а1о с1а би ђШ и бшш. Ргес1 пјетаскјт 
Ш бгрбкјт 1б1јес1пЈС1П1а пјјеби ргЈгпауаН ор!и2ћи. Тас1а, <Је то!и 
ргоргјо1), о\ч се1пЈС1 Ш Пт и бођј, гесЈоуНо робПје 8 баИ па 
уесег, росЈуг^ауаН рга\мт тисепјјта, која ђј баИта, с!о кабпс 
и иос 1, ра 1 С1 је1е поа 1га]а1а. Мо1ката 1 2е1јегп1т б1ркат 
би ШуаН 1з1јеп1, ра ј ро 1ађап1та; кНпсе би 1111 и пок!е 2ађ! 
јаН, а ргергеке тесЈи ргб!е тесаН, ра јђ тисШ. ЈесЈпо&а 
котип1б1и зи рге!икН, 1е је копаспо „ргЈ2пао“ б!о би Н1јеП. 
N0, ипа1ос оуош „рг12папји“, кга!ко ха Ит је ђт ри§(сп 
па б1ођосЈи. КасЈ је Шахт, јесЈап барпе:

„Р1а1Ш се 1о 5гђП“
То ђаИпапје 1 тисепје котип1б!а пНко пјје кпо, (Јарасе 

рос1пИе1Ј1 би бе ите ропобШ, као пекот дгасктбкот угПпот.
Јес1пе уесегј, сЈуа §1а\та кгјуса: б!агјебта бође 1 јесЈап 

12 Ме1епаса, 12§:1ес1от буоје ђгасЈе као јагас, осЈибеу1јепо би 
рпсаН опо б!о бто уес гпаН. МаП Јо\и'са је бјесЛо па Ии; 
ја бат бе б\Пас1о; Вак1с је 1егао с1ебпо сЈо тепе, а кареЈаи 
Коб1а 1 ђПјегпПс 5уе1а Пје\т. „Ргогок“, осКтјеп, б(оје<Л, рге- 
пегагеп. 81ибаП бто:

„б!а је оуа бођа 12уик1а ђаИпа!...“
Оа ђј 1о росЈуикП, гике ђј ргепЈјеП па Псе, Ш и 211 ак сис!а 

1Н бк1араП 1 пјјта сЈгтаП. Тас1а је б11 јесИо ор1б коПко бе шо- 
(ака рге!отПо па ошт с1е°:епегјбап1т 1јеНта пебге1п1ка, како

I
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$и 1 §\г02(1епе бхрке ргора1е, 1 1ако буе и гапоби бирег1аИуа... 
2а $\ге \т1јете рпсапја тоје би $е осј бибге1а1е ба оИта „Рго- 
гоко\ит“. Вакјс пебГо рго§;ипс1а, а ја бат §*а по&от иби1;као...

Ркапје раке*а ћПо је гјјебепо 1ако, с!а бе оп1 пе игис'е 
ааб1оуп1С1та, пе§о с!а бе $ас1г21па рогагсИјеН тес!и б\чта јесЈпа- 
ко, како 1)1 пе$1о с1о1зШ 1 0111 којх раке(е пе рптаји. *

Оуакоуо гјјебепје га(ек1о је паб бес1тогЈси с!ок $то ђШ 
и бођј ђг. 37. Ос1 па$ бес1тог1се (сЈуојЈса би ос!уојепа) пјјебто 
раке1е рптаН: ја, „Ргогок*4, Вакјс ј бгеј1с, Ш би па$ гађога- 
\гШ, Ш би татриГасЈје $а ракеИта 1 око раке1а ђПе 1акоуе, 
аа га о!$и!пе пШа пце о$1а1о. №гес1ш раке1ш с!ап 2а(екао 
паб је и $ођ1 ђг. 65, ^с1е је с!орг1о пе$1о, јатаспо јег би и 
оуој бођј ђШ се1пјсј. II сеђе!и, а11а г1пГи$а2), Иопебобе бГагје- 
$1111 бође с!а игпјсјта рогагсНјеН: кгића, ргоје, јаја, $п*а, б1а- 
пЈпе, те$а, 1ика, рарпка 1 боН. БегЈби кас! бе паПтисЈгији, 
сНје1е:

,,„Јес1ап тепј, јеПап геђ1, а ]ес!ап тет... ЈесЈап тет, јеНап 
1еђј, а јесЈап теп1...“

N0, оуакоуа сПођа ђПа ђј баугбепа ргауес!по$1 $ргат сПо- 
ђе сеипка буојјт гг!уата. Јаја, бЈг, $1ап1пи, те$о I ђо1ј1 (.\\п 
кгића ђ1 ос1\гојШ ха $еђе. ОбгаПта Ш с!аП ро кгјбки кгића Ш 
сотасНс ргоје, ге1епи раргПси, 1ика 1 пе$1о $оП ... ^а јес!пој 

1 гап! бође. па роПсата ђссПе $и бе ргерипе 1огђе је1а, а па 
с!ги.1Гој б1гапј 1итага!а би чег1ас1па с1е&епеп$апа ђ!са ир1а$еп1ћ, 
(атпо-ђНјесНћ Пса ...

бођа ђг. 65 ђПа је, и коПко бе сеипка Псе, ргт1е&оуапа 
бођа. 1т. пје би 121агШ па гас! с1ебе1оп*са Ш ре1паеб1ог1са б1о- 
ђоПпјака, сЈакако сеГп1С1, Ш опј које Ш опј оПгесНП, па бјеси 
^гапја 1 оркорауапја ђа$1е. А $ато росЈгесЈепо, ка(кас1, У0$1а- 
пе ГцЈиге 12а „сЈетагкасЈопе Ппјјс“.

0с1 осПагепја па гас1 Јта1о бе Пјере когЈбИ. Ксс1о\п1о с!\?о- 
бГгико б!јес!о\гапје ргоје, а ро росЈјеП гиска, $1о ђј обГа1о, пјјта 
ђј $е рогагсЈјеШо. N5 уесег, себГо би јтаН согђи, која ђј јга 
гиска ргеГекЈа. Опј сЈги.еН, итјебГо уесеге НоћцаП би ђаПиа 
1 ђјуаН $и тисепј.

1Ј зођј би ђПе с!\чје ресЈ: јес!па, и и#1и, Пјеуо ос1 и1ага, а 
јеПпа с1е$по, и и§;1и, јиа „(јетагкасјопе Пшје“. 51ођос1пјасЈ ђј 
$а гас!а ПопЈјеН ргиса \ (Јп*а. У1с1аП би бе таП аП уг1о хпасајш’ 
рпгоп: I па јесЈпој 1 па Пги&ој ресј ђј $е кића1а ргоја. ћЈаЈте, 
ргоји који ђј с!ођШ јгттН ђј и \'0с1и, Ге је као „касатак5*

-) Кађасапо, пе бГохепо.
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ргекићауаН. АП 8а рпуПе^оуапе ресј, \г бегра, си1о зе бугка- 
пје б1ап1пе 1 1ика 1 с1оНаг шјпз хасјпа с1орјгао с!о па§Ш по/.- 
с!гуа. 1/а „с1етагкас1опе Пшје“, и затој уосП 1зЈ ргекиНауаП 
12тгу1јепи ргоји, ћех хасЈпа, а ауеН НЈ бИсПјЈУО с1о1ахПе с1а 
то!с $оП, које пјјебто ЈтаП... №зге1шс1 би ргекиПауаП ргоји 
Нех боН ј Ие/ хасјпа, јег зи ујегоуаН с!а јН 1ако Пгапј \ кгг 
јерј...

1пасе — кас! УОбСапе П&иге пе П1 1б1е па гас! — ссбП рп- 
201* јс 1ж>, с1а би бе око ргт1е§оуапе ресј ^гејаП Јес1п1, а 7л\ 
с1ги&е, Ш пјје НПо тјез(а, Ш би рго$1о ос151 јапј. б јесЈпот ги- 
кот и пјеПпта, а сЈги&от и сЈхери бесаН Н1 бе &1ес1ајиа и 
и&п јапи рес...

' .‘ч I

I |: ј иI
I

1
!

I*•:
Јес1пе поа, ик1опјеп 12 гегегу1запе бође ха „и§1ес1- 

пјке“, и којој зи 5Ш рор \ пекј окги&П 1гћиН, и паби бођи 3 
ирас!е сеППскј уојуосЈа КеђгЈс, о1тепо осЈјеуеп, као 1ега21ј- 
бкј /епПјогасППк, ба уеНкот се(;п1скот рЈосот па Иа1је(ки; 
Пјера з(;аза 1 бпагап, гитепа ПођгосисЈпа Иса. 1Ј Киа бтгП, 
ј ако пе1а^ос!по, рота1о зе озјесао као и зуојој киа. Уг1о 
сез1о ђј кисао иа уга1а, сЈогЈуао кЦисаге, з1ао рогике, ргорј- 
П\'ао зе 1 I. с1. Кас! Н1 ргеугзш тјеги, НПо је рп^оуога.

ЈесПш^а с!апа с1оуес!обе и боНи јеНпо&а т1асПса ос! пекЈИ 
'20 досНпа, с1оПго оПјеуепа 1 б роригНтот. \Такоп пекоНко 
сЈапа с!ос!е ти и розјеЈи Уијкоујс, којј ^а б1ас!е когШ 1 дг- 
сПП, како јс то&ао с!а обгатоП опакоуо& оса, којј гаигјта 
\исПш тје$1о и 5око1и 1 I. с1.

„Ти сез с!а сгкпез!... 1\та гасЈи сез с1а сгкауаз!...“
Кас! је Уијко\чс оПзао, како је аксепа! Н1о па уеНки $га- 

то1и, који је пПасПс папјјео оси, иркат КеНпса:
„Иа пјје б1о икгао?...“
„ОИ!“ — таИпе гикот пјјекајисј.
„Оа П1 је 12УГб10 пеки ргеуаги?.. .“;г)
„Ата јоооок!...“
Кас! пјјебат то&ао Шз1а с!а ј/уисет, ос!а1е<Но зат зе. 

Тас1а зе КеНгЈс газкгаујо, 1е 1 оп &1азпо иге когШ т1асНса:
„МагкбЈгтот 1 којекак\ит &1ирозНта гауас1аји т!ас1а- 

гци, ра гос1Пе1јј б(гас1аји!...“
б1о је јо§ гекао о тагкзјгти, П1.је уагпо. РгЈсЈет ти јоз 

јесПшт ј ирНат &а:

1
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•!3) Какпас1по бат о1заујеб1сп 1ко је оуај т!ас1јс: и:;о ?е и рагНга- 
п,та. а о1ас ти. <1а је бе1п:к. гатјетк Коб1е Ресапса.

;IIГ:{■1



I!

138

мКеђпси, ђо§;а И, §1о је 1о шагкбјгат?"
Кеђгјс рппезе гики па &гисН, паугпи Нсе па ђо1по ха1је- 

и је, 1 осЈјјоуоп:
„Во§а пи, пе /иаш... С1ирапје... бј&игпо сПЧПбка роб1а!...“

Кас! бе пакоп офгете с1ги§;е усНке $кир1пе 1о&ога$а иа 
гас1 и ГЧјетаски, $ргета1а оре1 иоуа ек$ресНс1ја 1 ро бођата 
бе рор1б1УаН бробођиј, Рпес1пс1ш гарпе око 1 га Кеђпса. (Јрјба 
^а. N0, Кеђгјс б р1аспии осјта иге ођ1је!аН РпесЈпска, с1а Јта. 
(Јјесе, с1а §:а роб(есН... Б\'а, 1гј ри!а — 1 Кеђгјс бе јг\'исе ... 
б\ак бе 12у1асј како гпа 1 тоге. бато опа тг1\'аска §*1а\'а иа 
§:гисНта, уеНка као 1ађ1а пеко§ пас!1е$1уа!...

:•: :•: :•:
г.5 1*о&огзк1 21\'о1 росЈпозт бат Пођго с1ок $ат пиао ВПзПји 

ј с1ок $то Нпеуио 1таН ргес!ауап]а 1 габргауе. N1 д1ас1, П1 ибј, 
1И $и&а, иј пебап1са пјјеби те пас!\'1ас1аП. Оићоупј гјуо! те 
оПггауао, 1 ако је 1јје1о ргораПа1о. N0, \ тепе је, као 1 б\с 
о$1а!е, окир1ја1а иПбао: с!а Н и 1о§оги Јгс1ггауат пеки кагпи 
ј како с1и§:о? с1а П бат о(Јгес1еп с!а о$1апет с!о копса га1а, Ш 
гт 0бис1еп па бтг1? 0\'е тЈбП кораји ро тог§:и, с1је!ијп ро- 
?б1ијисј, а гјусј бе иргорабсији. ВШ $то ргог\'аиЈ с!а Шето 

сисј, аН бП1о оз1аН 1и. Ма како рге!гебао б\'0.ј б1исај, јг сјг- 
си1ит уШобит4) пјје Ш1о ЈгЈага. КасЈ бе иас!а госН, ђгго јс ро- 
Пбпе гагосагепје, ос1 бЈ&игпобН бе рге!агј и битији, а ос! бит- 
ије и 5ебси1пи гагађгаиоб!.

Тако\ге рге1је\'е објесгја јтао бат јес1ио§:а биисаио§:а с!а- 
иа. .\?ас!а и об1ођос1еије те ие 0б1а\'1ја, ра бе оргегио ро 1оте 
га\'пат. 2ау1ас1аји сгпе тЈбП 1 сПгет гике ос! беђе \ $уе&а.

1Јга бе бат ппао ђПјезке. 1о&огбко& (ЈпеупНса 1 осЈггапП] 
габргауа. ВПе би тј сЈга^ге. Кпјиа Ш, с!и§:о бат \Н сиуао. Vг!] 
ко1јепа бат уегао ^асе I 1и, као и угеаа сЈггао Пт. б\'аке \'с- 
сеп, буЈасесЈ бе 1 ји1гот о51асесј бе, обођШт роб1иркот, бге1- 
ио бат кпо буоји 1ајпи. 1брг\'а и пасП с1а си пакоп 1г1 тјебеса 
5Ш риб!еп. Кас! би ргоЛа 1п* тјебеса, тогао бат 5Ш бргетап 
буако^ саба. То је 1ако Јб1о с!ок те П1је$и ргокагаП с1а рјбет 
НпеупЈк.

2пао бат (Ја .че рагј па тепе. В10 $ат па оргеги ос! се1- 
пјка. .\Такоп јо.ч јес!по& ЈбрНа $УО#а б!апја, Побао .чат с!о о\е

‘) Ро§гебпЈ кги§.
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уЦегпаиуе: Ако ше б1ге(јаји, оуај та(ег1ја1 ргорас!а; ако тј 
§а пас1и, ђШ си б1ге1јап ...'

Оргегпо јхуисст $то(ак, игтет скаИ, \ као с!а с1иби си- 
рат Пј зе орга§(аш ос! песе&а тПода, роспет с!егаи Нз(1се ... 
Ргуи рапјји иђасјш и кПз1и... Угапт зе \ паб(аУ1т .. .

МаН Јоујса, којј је 1ехао с!о тепе, па51и(1\'зј 15(1пи, 
оте(е те:

„б(а 1о гасП1е?“
„Кјебауат бе с1пе\1ика“.
„б(о!м 
„Оразпо је!

I

$ођа је оразпа!...“
„А коИко б!е ип1§(Ш?%< — Вс!по ро&1ес!а и кПИи, рак шепе 

ргјјекогпо: „То ие бтјје(е!м
Јас1по сНје(е, бНуа(По је уа2поб( .о\чИ ђПјегака, (е гагш- 

б!јепо ј огђПјпо гесе:
„Оај(е Пт тепП“
1тао јс рогики о бкогот об1ођос1епји ...
Рге§1сс1абто гикорјбе. КоПко бат ишбНо, пе гпат. \;а1ј- 

с!а око 20 Нб(јса.

:

! „Оођго је, сНје(с тоје!...“
I ргеПат ти буоје ђ1а&о, које бтјебИ угН ко!јепа, какс 

зат с*а ј зат кгјо. АН т!ас! ј бк1оп баН, себ(о ђ! бе ба б(агје 
бјпот бође роНгуао.

„Јслисе, ђисН оргехаи! Ако (Ј‘ и Нгуапји парјра гикорјбе, 
ођојјса тогето паб(гас1а(ј...“

„Како бакпН па зј&игпо? ...“
Оп је ппао тг1и с1и^и1јаб(и гиспи (огђи. 1брос1 роб!а\е се 

бтјеб(Ш гикорјбе ... N0, како је гђПја ђПо тпо&о (о^а, пн 
бе брогагитјебто: оп се сиуаН 1 ЈгпЈјеН с1пе\тјк, а ја б\?ој 
паиспј гас1.

Оуа рагпја Иопе те. Н(јес1оН пез(о гесј, по б(еге те и 
&г1и ј пе гекоН П1§(а.

1брос1 роз(ауе бтјебИ гикорјбе, а и (огђи иђаа се(ки, ба- 
рип; јађике I јоб којеб1а ...

„Моге, с!ођго је!“
А ја, поси ба\чН Нб(1се с!о бјппе ра1са ј иуикоН Пт и и(ог 

(јгтес1и с1гуепо# окујга 1 р1а!па) буо^а коусе.ца.
„Јрујсе, акс бе псп чкто гагЈс1ето, с!а пе сНгаб и гикорјбе 

с1ок НПстсЈ пе. сс!и 12 гет!је!“
Ос11акпи1о пп је.
Након пе!;оПко с!апа с1ос!с пагесЈепје с!а бе пн. .,^0'1а- 

роус1“, ргебеПто и $ођи ђг. 12...
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^јеић $е $1о 1111 к1јисаг гесе кас1 $то \г $о!)е ћг. 37 ђШ 
рге1)ас$ет и ћг. 65... „Г)ак1е \тасато $е и $о!)и ос1ак1е $е пе
1г1а2И“

Јес1па з*гапа Јг кпјј^е 1о#ога па Вапјјс!.
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Ос1 15 шаја с!о 14 ау&и$(а 1942

ћо&ог, па5а $ова је тасгособгпиб бгрбко^ ос1побпо ји&о- 
бШуепбкоЈЈ тЈсгособтиба: -таП бујје! пабе гет1је 1 пабе&а па- 
гос!а, ба бујт тапата 1 угНпата. бНка је пагос1а, као с1а је 
Нијјса кгог б^оИпи о1ика оуато с1опЈје1а б!о уа1ја 1 пе уа1ј?
1е бе з1е&1о. Као па тогбкјт 2аПта, кас! с1ипе уј.е(аг,-> уа1о 
с1опобе пес1б1оси} а кас! бе тоге бИба, па иИој 1 гаупој УОк 
рПуаји о1ир1пе. Тако 1 и оуој бгесНпЈ, и бУакШабпјеш 21\701и 
и тесЈибоПшш ос1поб1та, и б1а\;и ргета сје1окирпоби, и аГек- 
ита 1 бппНјепЈт пабГирЈта, икагији бе хпасајк 1та ^гаиапа, 
бс*1јака 1 гасНпка, 1јисН и ргауот бппб1и пјеа, П1б1г1И 1 јипака, 
а јта таНП с1иба, с1гиб1\;епо па1пшнћ, бкисешћ ројто\га, або*1 
сЈјаПпИ бећјсијака 1 б1а1з!са. — 1та 1И пегјЈосНпИ, аП пЦеби г\\; 
јта ЈН $1габ1Ј1У1ћ} аН ако 12Јс1и, оПа се и бити, Ш се пауисј 
роИИбки кгјујси. 1та Ш робГепЈИ, а ие П1 с1аН Во§и 1атјапа. 
Ргео\;!ас1ије ј/.гахШ Ир та1о&гас1апша 1 бејја!са-§гас!атпа. Ма- 
1о^гас1ап8кЈ теп1а1Не1 с1аје Јоп—згесшп. 0\;ај сЈгибГуепЈ ир, 
с1оПгЈт сНје-1от окатепјспа бгса 1 ргебаИПИ објесаја, бећеиуа- 
2спје обпјуа пл. опоте б1о 1та, а Јбктјспш пе1та5ипи ирјбије 
као кгрлеи ј тогаПп тапјак. 1\Те с!ајс П1б(а пјкоти, с1а $е пе 
котргопншје, с1а ос! (о^а пе 1брас1пе ро1Шскал'С2а ба отт Ш 
0!пта, којјта ђј пебГо с!ао. Кас1 ти с!иба ос1 $(гаћа пе иЛап и 
оћга/лпе \ то/ак пе икосч, ћппе бато о б\;оте „ја“, 1е с1о- 
баскт као о$а, баЈјесе :ћНгпје& ба и\пјек ЈбМт р1итј1та 1 ћо- 
јагпјта.

14'Л
У:

!
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1Ј боћј јо ћПо 1 јта ро1ШскЈћ кгјуаса, &1а\’ПО котип1$(а, 
$а 1 ће/. бресШспе кгтсе. N0, б(ге1јапјппа с!о с!есетћга 1941. 1 
таг!а 1942. гЈо (пс1 а ићарбепј, бкого б\ч $и котип1б(1 родић- 
1.гсш. ПЈупа, ропобКа 1 бЈтраМспа Га1ап§:а т1асПћ 1јисН. Ме<Ји 

Жј1та, као те!еог, габја *Г Уојјп 13еНс. Опј, ко,Ц $и с&ГптЛ?(ша 
/ргкајеш, ос1аји осЈуојепЈ Ир 1јисН. РгЈбјс-иш $е кгороИипоуе 
/ осјепе: ш пегпаНса п! ш(еН&еп(ап пе тоге $е као ргоубка(ег 
г рге(уага(1 ргсс! апаг1пб(от. Оуај јта пс $ато буоји е(јки, пе^о

:

1
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I-ц: I буој 11ађ11и8 гпешаНз1) пасјп ^1ес1апја ј роб*ау1јапја 81уагј, ра 
1 ор!10с1епја. Тако је I ба котипЈбиша.

1Ј 1о&оги ирогпауапје 1с1е брого — ј оргехпо. 1Ј гаг&оуо- 
ги пНко пе осЈаје б\гоје роНИско 1з1се. То бе паб1исије. Мпо&е 
бЈПнсе рото^пи. Кас! бе 8(:екпе иујегепје, бгса бе о1\'агаји, гах- 
1>*о\гог1 би рг1$1П, (Јги^агбка бе уеха и1угс1ј. № бато ба коти- 
пЈбИта, пе^о 1 $а с1ги§1т роННскЈт кпус1та. 1\акоп роугб- 
по& рогпауапја бгесНпе, јабП1 би гпас1 1ко бе б кпп с1ги2к Т1 
коп!аки и\пјек пе ос1аји котипЈб1е, аП с!еуе! ри!а па с!ебе! 
би б^игап хаак, ако пе б!гапаске ргјраНпобИ, а опо ихајатпе 
ргпЈаспуоби, б објосапјет с!а би гагоћ1јеп1 и Јб1ој НогНЈ.

Кптшакј, стоНеггЈјапсЈ, ЦисН коЈ1 би оуато сЈобрјеП б 
(ЈебеиН гаг!о§а, а пе и уегј ба уојијисЈт роПИскЈт гђјуапјет, 
као с1а бе бапи сс! оуН1 (ЈићоупЈИ уега Јбк1јисији.

Вгојпо б!апје пабе боНе НПо је 150—160, а пај\ч§е 167 га- 
госепјка. 51ге1јапјет 1 офгетапјет и НЈјетаски па гас1, пеко 
угЦете паб је НПо 46, а бас! бто раП па 30. Као с!а пета ујбе 
јг1је\га... Мј бто 0б1аП 1и као ти1ј пеко^ аје<Ја, Ш 0б1ас1 
пеке 1г&о\чпе, кој! бе пе то§и габргосЈаИ ... 5\ч гјујто и пасП 
с!а је кгог гебе!о ргоб1о б\ге §1о је НПо га б1ге1јапје, а т1 1п- 
јебто; Па бто ргегЈујеП б1гаИо1е табоупо^ ргог1уапја, а басЈа, 
и Кис! бтгИ, рг1биб!уијето 1с1апји па та1о... 1 секато. б!о? 
РоЈтепЈспо бе ргеНгојауато, 1ко Нј јо§ то^ао јгасј, а којј 
се об!аи сЈо колса га(а.

Кекј па.Насији пп'$ао Па бе 1о&ог габри§1а, аП с!гуосЈје1с1 г 
(ЈуопбШ о!га§а гггас1ији поуе сЈабсаге га 1егаје... №1и ра 
итији: от, којј би 0бис1епј па га1осепјб1уо с!о копса га1а, с!а 
се НШ о1ргет1јеп1 и 1\јетаски, с1ак1е гапозе бе гигЈсабИт па- 
(Јата, Па се 1ато ђШ росЈуг&тШ гегјти ро1ШскЈНјп1егп1гаса, 
с!а се ЈтаИ Но1ји Игапи, кгеуе!, сЈб!о гиН1је, кпр^а Рпснцда 1 
1. с1. Оре! пекј рп^оуагаји сЈа се паб оус1је ПггаИ, 1ек с!а ро-^-, *, 
$1оЈ1 1о^ог, како Н1 &еб1ароус1 сЈокагаП буоји псорИоПпоб! га 
оуај робао, 1е сЈа пе П1 ЈбП па Ггоп1. АП ако и сЈуапаебИа паб 
,,^еб!ар9уасаа јта та1о, се!уогка, сЈебеНса, 1ппаебИса, \ боНа 
2епбкЈИ јо§ би рипе ...

ЈЈг оуа иујјек ј$1а гаг^ЈаНапја, буе је тисПа г.агујебпоб!, 
која Нј гес1оуЦо роИб1а буаки пас!и. РЛап.је које бе.иујјек ро- 
$1ау1ја1о, ИПо је: Какау бјб!ет Јтас1и НПјетсЈ и осЈгесПуапји 
кагпе, га(Јгга\*апја и 1о.^оги 1* риб!апји? Ргаујт паиспјт ро- —-1 
$1иркот ге па$1оја!о ргосЈпјеИ и оуи 1ајпи. 1Јге1о бе 1г1с1ебе-

.*) СЈтпа паујка; пасјп тЈб1јепја \ јггагауапЈа.
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1ак ипепа о1риб1ешИ, с!а зе ро пјјћоуи ћогауки и 1о&оги, ос! 
1 с!о 7 тјебесј, ргопас1е к1јис о1риб1апја.

2а буако^ бе гпа1о коНко је о!бјесПо, јег је о 1оте буак 
\'осНо гасипа, 1е као с!а беђе ро!бјеса 1 с!ги&оте 1о баорсауа, 
с је с1апа$ Ш Ит 1 1јт с!апот и 1о&оги 1оПко 1 1оПко, а се$1о 
пауос1от с!апа карбепја, осЈуојепЈт гасипапјет о ђогауки и 
Себ1арои Ш и којет с1ги&от ха!уоги. Касипа1о бе, ос!побпо 
орПе сјпПо, па с1уа пасПпа: ос1 с1апа Парбепја 1 ос1 с1апа <Јо1абка 
и 1о&ог. .

Оуј орШ 1 ирогес!епја (ЈаП би оуе геги11а!е: пекоПсЈпа би 
риб1еш пекоПко с!апа ргјје паугбепја рипПт тјебесј ос! Пар- 
бепја Ш Погаука и 1о&оги; пекоПсЈпа Ш је о!риб1епо 1оспо 
ро Јб1ски рипЈИ тјебесј Пога\'ка и 1о§оги, а бУ1 0б1аН, ро- 
бПје 5, 8, 10 ра 1 20 сЈапа, 1ако с!а бе ргауПо ро 1от пце то§1о 
ргопасј. N0, с!об1о бе с!о ујегоуапја с!а ос! опЈИ којј Пос1и и 
паби боПи 10% 1х1ахе ...

Вп&а је пајујбе тогПа опе, кој! би 1таП та какоуи кгј- 
\Пси. 2а бШбапје Јпоб1гап1И гасПја, ИПо П1 је кој! зи о!бјеШП 
ос! јес1ап с!о беб! тјебесј, а пекј би б!ге1јаш. Ос1 1б1е бкир1пе 
ха јб!и кгпчси, пекј би б!ге1јап1, а пек1 би с!и.е:о гас1г2ап1. Тако, 
б!о по бе кахе, шпссИј пеПа 1 гет1]е, с1ак1е пас!е и б1ооо(1и 1 
б!гаИоуапја ос1 бтгИ, буакј ри! кас! Ш бк1јоспи1а Пгауа Ш бе 
брибШа 1еха, ба с1ибот и ре!ата П1 бе бу! ркаП, с1а Н је па 
пјЈИ с!обао гес1, Ш И1 бкаНијисЈ рпбибШоуаП рго21уапј1та га 
табо\'по б1ге!јапје, Ш Иј ИШ 
»исј бтгИ.

бУЈеПосЈ репоНјспо& б!ге!јапја и

Миспа па&асЈапја 1 Иојагп1, као тога, рг\'епб!уепо би И- 
б!Ш 2а1осеп1ке ба та1от Ш пПсако^от кг1У1Сот, коЈ1 би 1и 
иПасеиЈ, тпо&1 Иег бабШбаија. Мјебес1 И1 рго1агШ, а б!гаИ с!а 
бе \;ап1 б!о пе с1о&осП 1 с1а га оПтагсЈи пе Иис1и ос!уес1еп1 па 
б!ге1јапје, 1га.јпо пп је тгаао бујјеб!. ВПо је 1о иингаије ос! 

___
0\П орШ 1 Нј|§ас!зпја гес!оуИо И1 иб1јесПН пакоп Иезапе 

поа, пакоп б!о је пе!ко пс5!о бапјао, б!о ти бе с1пПо хпасај- 
П1П1, пакоп ргораПП пас1а, Ш кас! ИЈ бе јасе Об.јеШа пека ораб- 
поб1, с!ак1е као роб1јесПса пасЈа 1 Иг1"а, којјта би иићо\4 и\Т“ 
јск НШ оНихеИ. Ос1&опе1пии о\'и 1ајпи, гпасПо је ЈгИШ пас!и 
и б!оИос!и.

^акоп ИебапЈН пое1 гИо^ б!ис!еп1, би&е 1 ибјји, с10с!обе Иј- 
је1е пос1 2Н0& ИиИа, 1б1гобепП1 гШаса 1 Ио1ебИ с1иИа ...

Оаш 1 П0С1 811 бУс јеПпаке.. 2т бе као и пекот 1гапби. 
РгоШјеУ! с1иИа 1 21Уо1а $и и^ибеш. Мјјезто бато г1ас1п1, пс§о
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ћј 1 с!ићот 121§И \г о\;е ибта1обИ, и1исепо$и ј јгпето^обН, 
која Нб1 рго*Јгеб1\'пој 1е1агЈЈф. Оћ, с!а је б1о тз скапје! Сћа- 
пје, 10 је росгећа, ргуа ро1гећа 12а кгића, а кас1 пета ш кгића 
јасе зе објеН пепиапје бНуа ...

$ас! иУ1с1ат с1а скапје пјје бато с!пеупа ро1гећа с!ића, 
пе§о 1 б1газ1, као рибепје, као сшуапје оруита, кокајпа 1 
тогПјита. 8ас1 тпаат с!а б!габ(;уе1П рибас1 шјеби бтјебпј П1 
ргеггепја Ш ота1о\'ахепја упјес1п1, кас! ћос!осаб1е ос! 1е2аја 
с!о 1сгаја, с!а јбргобе ко21се ос! 1ика, с!а ба\чји а^агеГи, Ш рак 
кас! бе &—6 ргПјере око рибаса, ра секаји с1а 1т с1ас1пе р1- 
кауас, ос1 коЈЈа се буак! с!а „ро1е§пе“ ро јес1ап сИт...

0у1 објесај1 1 рг120Г1 бе ргерНси ба исјпкот Гискапја ... 
0\гоје, 1 гоје, ра 1 \Нбе пј1ћ, буакј га беће, пајес!апри1 Гискаји . .. 
Ои§о, баПта... Ако пеГко ргебГапе, с1ги§:1 ргПтие ... То 1ха- 
21\'а ргоГебГе 1 б\'ас!е ...

„Тко се о\’о Па б1иба?!... Бок1е? ..
ЛН б\ч 1о бЈибато тјебесппа I б1и§аП сето... То би ргоћ- 

1је\Н с!ибе, {гепи1сј гаћогауа 0У1ћ јасЈпПса... Како Гискаји ћ!е- 
ба\го, ћег гкта 1 те1осИје, то&Н ћј с!а рЈаси Ш игНси ... А па- 
та рага иб1, гагсћге пегуе 1 ићјја сЈиби... 1\Тај§;оге је рак кас! 
игпш ГискаП апји које ореге Ш орегеГе... То би тикс!... 
Јас1п\ пег\и 1 сЈибе опјћ, коЈ1 рогпаји Ге ореге Ш ореге!е!.. . 
Иајујбе . бГгасЈа ВЈгеГоуа Сагтеп ... А рбоуке, као с1осћгот 
е1ек<пспе б!гије, ргећасе 1е и сЈги^о пеи,^ос!по габроЈогепје... 
5ате тога1пе тике ј бГгасЈапја!... (УјсП ро^ћпПје: О к1е1уј)2) 

1г о{\'Огетћ угаГа, \г ћебсиГпо^ б!апја, угаГе 1е објесаји 
$1\'агпобП кЦисагеуе оротепе, кас! бе па пеко&а ЈгсЈеге:

„Уј пе гпа1е ^с1је бе па1а2ке!... Оуо је Киса бтгН!...“ 
Ако 51 па 1о 2аћога\чо, ако 1е б\'е б!о У1сН§ 1 б!о Ггајпо 

ргс21\'1јауаб па 1о пе роГбјеса, е!о, биосеп бј ба буојјт бГапјет,. 
ра корај Па1је ро то2#и!

„0\'0 је Киса бтгН!“ — кгаГка је ГогпиПа, оПјг.оуог"ОТП5Г- 
јапја та б!а 2а1гагШ, гагеЈјеП, 2а1гсћаП. Нгапа пе уа1ја, кгића
је ргетаЈо: ____

„Оуо пјје реабЈогг, "6\'0 је Киса бтгН!“
_ N^.2’ гос1е, пета р1ји\'аоп1се, бкаГа, сЈићгоушка.

„0\'о је Киса бтгН!“
УоПа се бе с1оћШ о росЈпе, па уесег, и јиГго. МеНи, с1и- 

ћгоутк, кас! 1ас1. То бе пе ка/е. Оа бс 1о пе ка/е, рокбјеса бе 
е је оуо Киса бтгН. А оиа ипа буоји 1о#П<и. Мј бто о\гс1је га

2) ИЈП се б!атрапо и робеИпој кпјј^к
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к1апје; итгН Ш ПШ б1гс1јап1, пабе ро1геНе 1 ргоћЦеУ! пе ро- 
$1ојс. М1 $то гш 1је$еУ1.

Уга1а $и га пата ха1УОгепа, као р1оса па &гођи тНлНк. 
Како шјсбто тпуј, опа зе осуоге, с1а $е јо$ пе1ко иђаа, с!ок 
јта ШЈеб1а, а кас1 пета, игпш зе пекоПапа, с1ебе1ак, с1уас1езе- 
1ак I зтакпи бе, ра тјебСа 1зис1е. Као и пској гас1пјј, бу1јеса је 
риио, иу1јек је рипа, аН 1о пце 1$и буце!: буЦес осПа/л 1 с1о1а/л, 
а гас1пја кгспи — па уеНко 1 па та1о...

Мг бто 1и с1а ипигето с!ок пе итгето \\\ паб пе рођци. 
№ иаб бе У1бе пе ^1ес1а као па 1јис1бка Н1са, ба роСгећата /л- 
уШ; о иата бе уосН гасипа зато с!а пс рођје^пето \ пе иШ- 
јето. 8уе о$1а1о бе зуосН па опо, бСо И иНасе с1а ројеЈеб 1 ро- 
рЦеб, као и кокобјпјак Ш зушја-с — с!ок пе с1ос1и с!а рокуатји 
опоНко §;1ауа, коНко 1т 1геПа 1 пе роНЈји ...

Кас1 $е ка2е 1о§ог, 1о пЦе бато гаСуог 1 к1апје. То је 1га- 
јаи бтгас1; 1о је тога1па 1 П/1ска 1зјјес1а 1 НЦес1а који око беђе 
У1сН§; 1о је §1ас1, која 1е ро/тпсије 1 ро/1\лпсепо бГо око беђе 
1*-1ес1аб; 1о $и рпгоп ришк ибса, рипЈИ 1гђиНа 1 „бтосшсл" 
с1ок 1е ос! §1асН ота&Нсе \ пезујебПсе ИуаСаји; 1о је кас1 ок 
беђс у1сНб тИуаске 1иђапје, кобСиге, Н1је1а озизепа Пса, ирак 
ос1 као и јапп, ђег гјуото^ гага Ш гасакЦепе, које 1е росбје- 
саји с1а 1 П 1ако 1г&1ес1а$; 1о је кас1 \ПсНб ауеП и ргпјата, ро- 
Пегапе, б сфе1ата ђег рор1а!а, г^пјесегић ре!а, а укПб Па бе 
1 зат газрас1аб; 1о је кас! бе себез ос1 зугађа, §и§е 1 из1ји, а 
\ПсНб с!а (о 1 с1ги§л с1пе; 1о је кас! 1е пебапЈса топ; а \ИсНб Па 
П1 с1ги§1 пе бра\гаји, 1 сијеб јесапја 1 јаикапја и бпи; 1о је кас! 
па ргобГоги ос1 30, 35 Ш 40 ст ^о!е Пазке, као ргазе, ргоуоПЈб 
сЈапе 1 посј, а ако пе §асНб па 1$1от тје$1и, ако габр1б, исНбез 
гаПак \\\ \Це1гоус бизјесЈа; 1о је сШеупа кгапа ос1 1 П1га 1ор1е 
уоПе, б икизот кјзе1а кириза, кгитрка Ш раби1ја 1 20 с!к. 
кгика Ш ргоје; 1о је кас1 1е §гогп1са 1ге$е, а сије§ с!а пета 
кјпјпа, е о\'о пјје запа^огЦит пе&о Киса бтгИ; 1о је кас! 1та§ 
зи&и, па таз! 1јес1пјта секаз, а кас! бј бе патагао, с1ап1та се- 
ка§ с!а зе орсгез, а итјез1о 1ор1е, гпш пас!е§ к1ас1пи \'0с1и, ђег 
иђгиза. Ио&ог, Киса зтгП, 1о је $\'е гајеПпо, и\чјек, (гајпо, кас! 
рпзиз(уије§ рпгопта б!га\'е 1 игаза ргоглуапја га б1геЦапје, 
секајисј с!а 1е ргогоуи ...

ћо^ог пЦе 1б1га/лП га!уог, пЦе ЈгПггауапје кагпе, п!је 1п- 
(егпасјја. Ио^ог је зазухт пе§1о сЈги^о: ЈотНа габкоПоуапЈН 
°с1 /л\чк. №11а гез.п) 2а &ез!аро\'бке ргНуогепПсе. Пе\'е1 ри!а 
па с1езе1 гпасј:
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Кас! б1е ибН \*ес уат пета пас1е.1)
Кагп10пе и 1«еро§1аУ1, М11го\чсј, Ро/.агеуси 1 та &с!је 1зПе, 

ргауј би гај бргат 1оуога. К’а гоћф 0бис1еп1С1 обје1е $ато ргј- 
кга!и б1о1зос1е, 2еп$ке 1 иЈођпобИ, аН иа гоћф Јта 1ор1о& је1а 
1п риса (Јпеупо, ра \ кгика, јта кгеуе!а ба аб1от гиђеп1пот 
1 рокгјуаата; јта аб1о§ гиђ1ја буакјћ 15 с!аиа; пна итјуао- 
нјса ј кираопЈса ба барипот ј иђгибппа; 1та §е1пја јес1ап Ш 
с!\а рта Нпеупо, гпаМ сЈб1о§ ггака 1 бипса; 1та ЈбИпбке Ијес- 
спјске пје^е 1 21у1јепје ро 1П§Нјепбкии ргоршта; копаспо 1та 
гароП га гаШе 1 тоЊе 1 ргауо сЈоршуапја тјебеспо Ш сЈуотје- 
зеспо ба рогосНсот, осЈпобпо то&испобМ ргјтапја робје!е гос1- 
ђ1пе. Кста 1гајпо§ б!гаћоуапја и 1бсек1уапји с!/е1а1а; пета 
1га]по§ ргјгога ^го/о!а 1 и/аба. Е1о, 1о је гагНка 1гтес1и 
гођјје 1 Кисе бтгИ. I, 1ак5е је ћШ 5 §:оШпа па гођф, пе&о 
5 тјезес1 и 1о§;оги.

Ако п1јеб1 ро1исНо Ш рођепа\ио, 1е ђо1ебп1т Ије1от 1 
ђо1ебпот Нибот ЈхасЈеб, ргјје тогаб <Ја ро!р1беб 1гјауи <Ја т§1а 
П1јеб1 У1сНо гп сио и 1о§;оги, 1е с1а га ор1јаскапи 1то\ппи пе<^сб 
1гагШ оШе(и, оротепот ако бе ЈхђгМјаб 1 угаИб и 1о&ог, 
\ч§е пеСеб 12аа...

ВеппоИ Ма1оп, и ргеП&оуоги б\'о§а с!је1а „НШогЦа РагЈбкс 
Котипе“, пар1ба: Не1ко је тогао На паЈгт оус б!гаћо!е, како 
ћ! рођјесЈЈ1е1ји то^ао рЈјипиИ и Псе. ГчЧјета пјјеби рођјесЈј- 
Се1ј!: та!о је рЈјипиН па пјјћ. Ргегјг пнбаопјћ 1јисН пека 1ћ 
рга(1, а пјетаско 1*те и киКигпот бу|је1и ђНо 1б1о2пасајпо 
— р1јиуаоп1СЈ!
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4) Оап(е: Вохапбка §1ита — Ракао, брјеу III, 7.
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Р N Е V N I К
ОсЈ 6 јипа (1о 14 ау&иб*а 1942 до(1.

9. VI. 1942. — \т гагпН1 бо1за ђасепо је и бшесе око 1п 
шепа рок\'агепо§’ кгика, шеба \ јаја. Тебко је паша &1ас1шта 
/11 а1ј с1а пе1јис!ј ћасаји рЈјезпЈу кгић. То бе кпје, с1а бе пе 
с1охпа. 0\'о бе пајбЈгоко&гисЈшје то2е 1итасШ Ите, с!а је кос! 
бШк 2ау1ас1а1а р$Љога &1асН, ра 1ко б(о јша, ^гатгјуо сиуа, и 
којагш с1а пе о&1ас1ш. Окги1пе геПекбЈје беђ1СП0бП се$1о би бе 
си1е... Моје је ппб1јепје с1а и опа 1г1 те!га ђасепа кгика 1та 
ј \т „гегегуе”, 1. ј. кгића \г огтапа к1јисага, га којј бшо тј 
ћШ рпкгасепј... — 1Ј бођј бе габргау1ја ујеска 1ета: ћосе Н 
паб рибШЈ ј кас!а? Ргоуејауаји пас!е и б1оћосЈи, габјепјспе 
б!гаћот ос1 бтгП. Та тога ПбИ буе, а §1аупо опе ба та1от 
Ш пјкакоуот кгписот. Мпо§1 п1]еби П1 ба$1и§ап1.

9. VI. 1942. — Ооб1о је ргеко 50 беобк1ћ &1ауага.
10. VI. 1942. — 51:ге1јапа би 1г! кптјпа1са (?) — Ро]ау1о 

бе по\' катјоп, па*Нк па бресШегбка ко1а га рокисб^уо, ко^а 
пагулбс „Моће1\уа§еп-от“ 1 „киПјот“. — Ог. Јип§: бе \таПо 
ба с!ориб1а. Ргоркао бе кас1а бшо гас1пј1 ри1 ћШ и бе1п]и Со-
Iоуо ос! ћарбепја шјезат ћт па бипси. Рокгепи1о ]е рНапје 
раке(а. Бг. Јип§ гесе с!а п1]е гпао е бе ракеН рг1та]и бато 
јес!ап ри1 1јес1по.

„О 1оте П1б1а пе гпат!... Ако бе ћгапа куаг1, с1а]1е 1 сЈги- 
.\ота, опкта ко%Ц пета]и, с!а $е ро]ес!е!...“

„б\мта с!ајето!...“
КЧШоуП
1брас1а као с!а ]е Ог. Јип§ с!оћаг соу]ек 1 бау]еб1ап НјебпЈк, 

којј, и бУОЈб1\'и беГа 1јекага уосН ђп|ш о ћ|§1јеп$к1т 1 рге- 
кгспћешт ргШката и 1о§оги, а с!а ти бгрбке роНсцбке \'1а- 
>п. с1ак1с рос1гес1еп1 ог&ат, бато\'о1]по бтеГаји... Ргес! Ибкгб, 
Г'Г1 осИабки, ос1 бГагјебјпе боће К1тега, сиН бто како Рг1е<Јг1сћ 
1пта ^ијкоујса, с!а (ЈогуоН ракеГе. Оуа је јг]ауа 1гагуа1а кН- 
сапје гаћуа1пе гасЈобП, сЈаћоте и ро!Шбк1 пеоћгагоуапој 
§;отШ.
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ОусЈе $е пе§(о пе рок1ара. А 1о 1)1 ђПо: Кас1 $ат ја Ог. 
Жп&и гекао с!а кгапа пе уа1ја 1 с!а је коНсЈпа пес1оуо!јпа, 
оНјјоуопо је:

„Такоуе би рпНке!“
Кас! бат 2а(:га21о уесе б1јес!оуапје, ос!§:оуог10 је:
,ЛТе тоге: уа1ја1о НЈ с1аН бујта!“
Кас! је Ро1јак Уес1го гекао Рпес1г1сћи с!а је ћгапе та!о 

1 с1а је б1аћа, па пје§а бе 12с1егао:
„VI п1јеб1е и репбшпи!... VI б!е перг1ја1е1ј КТ1јетаса!“
1Ј Себ1арои, и иНс1 Кга1ја А1екбапс1га, и сЈебеИсЈ, *!* кика 

Коко1о\чс, 1бргећ1јап је 1е2ао па б1агт. Бг. Јип^, кој1 је ва 
пата гаг&оуагао 1 ргорНао бе га гс1гау1је $уако§ ројесНпса, 
укНо је па роНи опи &отПи теза, аН бе пјје ргоркао 1ко 
је 1 габ!о 1ег1!

1г оуо&а 12\'осНт с!а би ГчЧјета уг!о с!оћго гпаН 2а зус 
§1о бе и 1о§оги гасН 1 какоуе би 1и ргеНгапћепе ргШке. N0, 
от гуапјспо П1б{а пе гпаји, како Ш, ако Н1 1т бе, кас1 1ас1, 
б(о бросЈ{а1о, то&Н гагго&асШ ос1 ј ос&оуогШ:

„Мј ш*б(:а пе гпато!... То би бгћј бкп'\НН!...“
(Копсет ји!а Ш росеИсот а\'**иб(а 1942. ^., јесЈап га(о6> 

Нк, којј је ба №јетс1та багасНуао ј 1з1о бта!гап 100% пјјћо- 
■јт соујекот, каП је и 12-Ис1, и рг1$и$1уи Рг1ес!г1сћа, гекао 

Ог. Јип^и с!а ћгапа пе уа!ја, с!а је као уоПа, а кгића та!о, 
-----------Иг. Јип.^ ,ега ј§атагао ргес! $ујта га^осепјсјта!

Којј је ђјо гпасај оујћ батага?
„2аг 1* П, б!*пе, Вги1о?!“

411:
„КПрапе, ћаг И тогаб гпаН, Па ја п1б!а пе тогат 2паШ“
0 Јо.егоги па 5ајпи*б1и, ос! &1асП је ипНгаЈо 40, 50, 100, 200 

ј 240 1јисН па <Јап. Оа о 1оте Ог. Јип.е: ш*је гпао П1б(:а?! МЈ, 
и 1о#оги па ВапПс!, о о\'оте ротоги ос! &1асИ, ш*>(а пПебто 
2паН. Оа бто гпаН, буак б! то2е гатЈбНП како 1И (:о па паб 
буе сЈје1о\'а!о и опој а(то$Геп*!)

12. VI. 1942. — ГгЈсЈобто и §е(пји 10 т1пи(а. 1г 13-Псс 
ос!\'ојепе га б(ге1јапје пе рибГаји и беСпји. — 1Ј боћ1 ћг. 9, 
Пјеуојке оПуојепе га б(те1јапје, рјеуаји. — 12 боће 25 јгпјјебе 
тг(\'аса. — ћа!а баорсије с!а је и ^гасЈи \т!о б!аћо ба паћа- 
уст ћгапе, (е Па бе ројаујо 1 (гћибпј 1 р.је^ауј ПГиб. — 5аор- 
сепо пат је с!а се ћК1 сЈпеупо кга(ко (ибјгапје и 1Пас1пој уоПј.

13. VI. 1942. — I ји(гоб, кас! бто 1бП па итјуапје, и бтсси 
је ћПо с1ебе(ак к# рокуагепа кгића. — II боћата, па гебе(ка- 
та, кгић бе биб! па бра&и. као рарпке.

?
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18. VI. 1942. — Џ поа, око 11 заИ, пагес1епо пат је с!а, 
оиако #оП, буј ЈхЈсЈето. 1\е гпајис! хаб!:о, а роб(:о &оН Јг1ахе 
па б1ге1јапје, тпо&с је иНуаНо б!гаћ. 5\ч $и тогаН ЈгјауШ 
којј $и гапа1: ЈхисШ. Ја бат пауео с!а бат 12исеп1 б1оуоб1аеас; 

'I* Г)га&1 Магјапоујс, с!а је таб1Пбк1 $1а§ас, а Ноћет Згејјс, (1а 
је — кт^оуеха! 01ас Ш с1јсс1, ПЈо ти је кпј&оуеЗа!

19. VI. 1942. — Ро ргогјуапји па&ас1а бе „кока” ха би!га.
21. VI. 1942. — БоуосЈе јеугејбки с1еси. бргета бе к!апје.
22. VI. 1942. — II 5 баН рОбПје роПпе с!ос!е пагес1епје, с!а 

бе »VI бу1аато §оН, паЈте обГапето и ко$и!Ј1 1 ^асата \ Јга- 
с!ето и ћосЈпЈк, ћех $(уап. Како би о\го иођјсајепј робГирсЈ 
рпје бГгеЦапја, тиспо би с1је!оуаП \ па 21\гсе 1 па објесапје 
^отПе. Ргећасјбе паб и боћи 27, ^с!је пат је гесепо с1а сет1Ј 
1и Об1аИ с!ок бе па§а боћа (ЈехЈпПсЈга. N0, како је с1ап ракеПа 
ј 1и Јћ бГуагпо ргЈпПН, 1јисН бе ит1Пбе. С1П1 иПбак с1а бе ба

* о\'ако\чт робшрсппа патјега\'а хабГгабШ 1о^ога§е. Сјб! басП 
бПскЈ игкак!

26. VI. 1942. — Капо /арота&апје и 13-Па. ГЈхигћапа 1гк; 
'/аис1ага, к1исага 1 &еб!аро\'аса. Кахи с1а је и рћапји екбеки- 
сЦа јесШо^ с1егапа. (?!) — Раке1бк1 с!ап 1 ујјебН о аб!гопот- 
бкјт ајепата 21Уо1пЈт папипПсата: та$1 ро 600, ћгабпо ро 
100, јаја ро 6—7 сНп. 1 1. с1.

27. VI. 1942. — бтос је ћПа ргос1икаја аИеПке. К1јисОг 
ћа1а је с1о§ао и боћи, 1брги2Јо бе па рос! 1 рог\гао јесШо^ рај- 
1а§а, ко^а је гиката сПгао... — Ји1гоб пат је ргоскапо паге- 
с!епје, §1о је' буе гаћгапјепо ЈтаП, рос! 2аре1от кагпе бтгИ: 
рарјга, рјба1јки, ћгкуи, 2Пе1, 1102, регогег, уПјибки, кпј1§е, 
ио\Нпе, бра&а 1.1. с1. — Ообао је ка1а с1а рка с!а П пекоте 12 
раке!а §1о ГаН. 51агјебЈпа боће, с!акако, рогрјбао ти је, Па $и 
б\ч 1 буе и гес1и ргћиШ. \а тио^е гапЦе ргкигће ргкуоге- 
1нка, с!а би ракеи ор1јаскаиЈ 1 ргеро1оу1јеп1, иНко бе пЦе 
обУг!ао. Оуо је иакиасШо рокпсе. А 1ко ћ1 бе ибисПо Па 
ибкгаП 2а1га2еи1 рофјб 1 ропо\ч га!ће? — Оапаб је с1о§ао 
/атјепјк Ог. Јип&а. № перпкогпот бгрбкот јегПси ир11а:

„Какуа је ћгапа?“
,,1.)оћга!“ — ос^оуоп 1брјкап1 (1е1и1гап1) каре!ап.
1 1ако 1о 1с1е с!а1је!
РојауПа бе пека котјбјја га игес1епје каг!о!еке. 0(1 боће 

с!о боће бе 1брипјији бр1бкоуј.
\а уесег, око 7 баИ, и с1уогЈб1е и1а21 се!а ос! 10 гапПага,
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ра уеНка $\ч1а: кош1$1]а 2а $1ге1јапје, поутап, Го1о&гаП.
1а21 „р1јакег“.

Како јо$ пјјезшо гпаН с1а је и рНапји гсОоуКо $1ге1јаије 
рп1\ч>гешка 1Јргауе §гас!а и Киа бшгН, тпо§1 $и тЈбНН с!а 
се $тге1јаи пеко§ кг1тта1са па &1а$и.

I) с1\огап1 је иЛпа. 1х уапа, 12 гас!пје& ПУОПбГа, $а б1га(1* 
$1а, сије $е скапје ргезисЈе. 2еп$к1 кпк.

„РаШм
РЈо1ип. 1гуосНто с1а $и тога!е ћШ с!ујје Ш Пм гепбке. 

Које би? \7а1јс1а сето 12 по\чпа (Јогпаи. бис1ес1 ро тзсепј- 
гапот арагаш, тога с1а $и уагпе Нспоби. 1\Тарас1па је 1оНка 
бУка и биђо!и, кас! бе оНјспо пе гасП. I с1о $ас!а је НИо оуако- 
ујИ екбекиаја, аН, Ш 1ш п1Је$то робуеИН рагпји, Ш бто 5Ш 
и гаШисП с!а би 1о ро&иМјепја кпт1па1аса.

I и табоупот б1ге1јап]и, о(Ј ргјје пеко§ угетепа бе орага 
с1гикс1ј1 робШрак. ОогпаП $то с1а бе ос1 4. оуо&а тјезеса ге- 
сЈоуко, буако^ (Јги^о^ с!апа, и с1уог1б1и Кибе бтт, $гге1јаји 
ргк\гогеп1С1 иргауе §гас1а, с1ак1е котипЈби.

1бсо 1ако (ЈогпаН бто с!а бе пе \т$е \Н$е табоепа $1гс- 
1 јапја, перо $с о$ис1еп1С1, §оН 1 $уегапН1 гики, и!оуагс и „Ки- 
ији‘\ опа 2а1уог1 1 ри$и бе рПп, коЈ1 б\ге ротогј. Уа1ј(1а 
огисЈа огбибЈео уојпо? арагаЈа рга1пје, јег с!а бе ко1а 1 па- 
расЈпи, Об1о5ос1Ш 5Ј бе бато 1је$е\ч... Оак1е $ас! јтато та- 
бО\’па ргогјуапја, осЈуосЈепја „КиПјот“ 1 „Мапсот“, 1 б!ге- 
1јап;е и па$ет с!уопб1и, зуако^ сЈги^о^ с1апа.

2б. VI. 4942. — Мес1јс1ја. Г)ок бто 5Ш и §е1лЈ1, с!о$1о јс 
пагесЈепје с!а бс беЈато с1ггес1 гике јга 1ес1а... — Јсс1ап Пјебик 
јг кагагеуса, као ро1ије\тејЈп, 12 с1ебеИсе је ос!уојеп 1 ргс? 
Нассп и па$и бођи. Оуај $е пас!а...

29. VI. 1942. — Роко1ј јеугејбкЈИ гепа 1 (Јесе. 1г 17-исс 
рогуабе буе гепе, с1а 121сЈи $а с1јесот, а с1а пШа пе ропеби. Ка 
I геб1га$епо псскапје, к1јисаг је ујкпио:

„боћа $е с1е2ЈпПс1га!“
КасЈ би $ус ЈгабЈе ба сЈјесот, пјЈН око 50, тсс!и којппа с!с- 

<е!ак с!јесе, иусс1епе би и МбИе1\уа"еп 1 б\ч рПпот ротогепј...
1г Поатка, 12 с!ебпе итјуаопе ј 12 пигпјка, скатта би $е 

уЈсПП оитгеп! ргогоп; па ргогогјта \ иа гебе(ката ргобЈПо 
1 Јгујебепо гепбко I сЈјссје ги51је, аП Иег т-е с!и$е и боИЈ... 
Х^апјбкј 12&1ес1 боИе. роЈбјесао је па 2ет1јо1гсбот ориб1обепс 
(1отоус и КаЈаПгјјј 1 МеббЈпЈ, Ш кисе сјјс је икисапс кида 
ротогПа... КТакоп пекоПко с1апа и паби $оНи с1ос!обе Ка1а \ 
Кгп#ег, осЈаНгабе екјри гаЈобепЈка, којј $и тогаП ИШ доП

!
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<Ја 1)1 осјзип 8оНи ос! „ђиНа44 I „уабкј", аН харгауо с!а и 
р1 јасс! ј ош не 1)1 б1о^;ос1 сН&Н... КЈас1о8е кггпа 1 сЈга&осјепобП, 
ра ГипИ, с1о1ага, ропуа, кипа 1 сПпага... Екјра бе угаШа ба 
1е&1ата тагте1ас1е, таб1аса 1 ПпШ јеаПуа...

1. VII. 1942. — „Ргогок", као ђгјјас, 1)10 је ба УијкоУ1бет 
и с1е$еис1. Ј/.ујсбсијс с!а је 1ато $ата к>1 јесЈа \ б1гота§1уо. Ме- 
таји ш’ рарјга 2а пихпПс. Секаји б\'ој 2ас]пј1 са$. СапиИјЈуо 
рпса како па 1е јас1п1ке аје1ијс гјјес иГјеће. — Ргекоби1га, и 
ре!ак, 1зоЈ1П1 бе, 1)Ш се сгш с!ап. — 1та паб и $о1)1 30. 5у1 $и 
пегуогш '\ 21ђаји $е 12тсс1и па<Је \ б!гаћа.

3. VII. 1942. — Зјпос бто сиП с1а се (Јаааб ђШ „кокапја**. 
1Ј 11 заИ с1об1а је „Мапса“ и рга1пј! пјетаско^ аи!а 1 о<Јуег1а 
1гоЧси. 7а кга!ко упјете $е \таШа ба ос1уес1еп1та, рак 1ћ је 
оре! ргси/.е1а \ ос1јигПа. НЈебГо кабпјје је ос!уес1епо 28, 1 1о:
() 12 пабе $ође, 12 12 ГппаебИсе; 3 2еп$ке 1 7 12 сЈебеИсе. Кико- 
\осП1е1Ј1 $1ге1јапја: ћес1егег, Уијкоујс 1 Ођгас1оуЈс. КТе гпато 
2а$1о $е 1о 12\'е1о и 1п па\та!а. 1та пеко угјјете као <Ја $е 
ро$1ирак ргј б1ге!јапји 12тјеп10. ]\ета 1еа1га!пе I 2аб1га$ији<5е 
јпбсепасјје $а §еб!ароус1та и б1јетоуЈта 1 ба рибкоткгаЦе 
/лта. 8\'е као с!а $с гасП ићо 1 пеирас11ј1\'0. Опа беб!ог1са 
пабе бође би бејјасј, кос! којјћ каги с!а $с паЗао геуо1уег и1 
јспо& пјетаско^ уојпИса. Сгпа $е бес1ппса ргес!\'1с1а.

5. VII. 1942. —Јо\чса пп је баорсГо <Ја те (оре! ?!) Ма- 
^амс ргЈја\чо е р1$ет с!пе\'шк. Оротепио те, ако §1о 1тат 
с1а бакгјјет 1 пс ос!ат с!а оп кгјје гикор1бе.

„Ако Уаб та!о ЈгђаИпаји, пј$1а га 1о!“
„Оа Н сЈођго сиуа$ 1ајпи?“
„Тајпи Пођго сиуат, бато $ат $е роујегш Когаси.“
Когас је копиипб!. Ма^амс јс сто\'тк и ТЈргауј ^гаПа.
6, VII. 1942. — Тек $1о $то 1е^П, ипјбао је к1јибаг Еа1а 

I ргогуао је Вгапи Магко\мса 12 $е1а Роро\'асе. 1Ј уеПкој с1уо- 
гапј, $а б\'ос!а, зујјеИе <Ј\’1је $1ађе е1ек!пспе ХагиЦе. Опа <Јо 
рго201*а ђг. 1, &ајс је ђјо Магко\Псе\' }е2ај, ђПа је рокуагепа, 
(ако с!а јс 1ај сПо с!\'огапе ђш бкого и‘тгаки. Магкоу1<5, &о1о- 
1^1а\', $ерајисј, о$1апјајис1 бс па §1ар, 12 тгака кгог ро1итгак, 
као ауе1, брого 1 с1о$(ојап$1\'епо је кге!ао ргата 121аги... 
81га2аг ујкпе:

„1Ј2ПП буоје $1уагП“
„N1813 петат!“
Обпп 1* ОеНса, о\'о је јесПш којј је оИбао и зтг! ђе2 рг(- 

1ја^е ј рори1ђЈпе...

!
.
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„1121111 ђагет §и1заги!“ — с!обИ§пе ца јесЈап с!ги§.
Ос11)10 је. И $о1з1 паб1а тиспа и§1па. Каг&оуоп, харгауо 

§ари(апја би бе па8(а\п1а, с!а оре( хау1ас!а Шта ј сЈи^о 1зсПјепје.
7. VII. 1942. — Око рос!пе иш§1а је „Магјса“. Око 1 $а( 

ргЈтПа је Вгапи Магко\иса, јеПпи /епи \г 16-Исе \ јоб пеко- 
Нко 12 Нги&Ш бо!за. — К!а уесег „Маг1са“ је ос!уе1а 12 Јеугеја. 
1Јођ1сајеп1 арага( оги2апП1 §еб1ароуаса је Ј20б1;ао. Кгат бе 
ро та1о, аН бе кгспи буакј с1ап. 1Ј бођј (ебка а(тобГега пцс- 
тП1 1 гађппиНћ Пса. — 1Ј баођгасаји је „\Нјеб1“, с!а сс бе 
СебГаро ргебеИи и Рапсеуо, с!а се бе 1о&ог габрибШЈ, с!а Се 
па$ ргеПаи бгрбкој роНсф...

8. VII. 1942. — ОођШ бто с1иђгоУПЈк. Бо бас1а, ђег пје&а 
рго1агШ бто буакако. 1\Та уесег, око 6 заН, и ргаГпр та1о§: 
&ез(ароузко§ аи(а, ос!уес1епо је 15 обођа. РобНје (о&а Вес1е- 
гег, Ођгас1о\чс 1 Ва1а и1аге и Пуогапи. 1г зр13ка рго2Уабе с!уа- 
с!ебе(ак, ос1 којШ би и па§ој бођј ђПа (гојјса. ЦисП бе иогШ- 
1ј1бе. ЈеПап ски^о&а р11а:

„Тко се оуо с!а 12с1г2Ј?“
„б(о се ђШ ос! паб?“
„бГо се ос! паб ђШ ако бе уап1 §1о&ос1 с!о&*осН?“
11 орсој гађгЈтПобИ 1 игђис1епоби, пајђН21 1Јс$е Расчса.
9. VII. 1942. — РобПје рос!пе рибГепЈ зто и беГпји. 2а 

\пјете зеГпје отгпђиз (Јргауе &гас!а, ба 15 игуапПса, и1а7л 
и П\?опб(е. КТа ргесас бе §е(пја ргекгПа 1 угасепј бто и бођи. 
Оо§1а је „Мапса", и(о\?ап1а је 1 ос1\?ег1а, ка2е бе 15 Ш 18 Је- 
\?геја. Око 6 баИ с1о1а21 „КиИја“, и(о\?ап 1 осПагЈ. УгаШа бе 
,.Мапса“, и!оуап1а је 1 оПјигПа. (Јг тазоупо б(ге1јапје &ез!а- 
роуаса, јтато \ репосНспо б(ге1јапје и Кисј зтгШ 8ас1 и!аге 
тгГуаска ко!а, а га пјјта се!а ос! 12 гапсЈага. (Јгуапјсј, поуј- 
пагј 1 Го1о&гаП, ирисији зе па §иђШ&е. „Маг1са“ \?ес 1гес! 
ри! с!о1а21, иго\?ап \ осЈјип. КТе гпа бе ко&а 1 коПко.

1ј зођј је #гођпа Ибјпа. Мпојр бе Изкаји иг и1агпа угаГа 
\ рп$!ибкији. 01га^а 2^гас1е, сије бе сНапје ргезиПе.

„РаИ!“
ОсЈјекпе р1о!ии, ра зес1ат геуо1уегзкЈћ ћНаса, с1а с!о1ики 

б(ге1јапе. буНа, когтзјја, поујпзп \ Го1о&гаП зс гагНаге. Ко- 
Пко јђ је б!ге1јапо? Тко зи?

. РобИје Нје&апја Вг. Раас Јта паз1ир НаЈистааје. Р1аспе, 
ЈгођНсепе, икосспе осј, и &гси с1г/Ј игсН&пи! кари! ргата ге- 
§е!ката \ кпје зе, ир1азеп, с1а је ро пје&а с1о§1а „Магјса,,. 
„Ргогок“, и ђЈјеЈој кобиЈјј \ ^асата, .ч игсН&пиШп гиката, ;

;



I153

као с1а хахјуа ротос 1зо2апб1уа, &1абпо зе тоН ј ођПагј^ бо- 
ђот... Мпо§1 бјес1е, сисе Ш п1јето гиге, као 1јисН ко.и шсе&а 
пјјсби $У1Је$п1, 'као икорап1, гасак1епН1 осјји, б ПсЈта ба којИл 
бе сНа игаб. МскоНсЈпа рокибауаји с1а шшге Ог. Рас1(5а, с!а 
иета „Маг1се".

„51тиНга!и — ујкпе јес!ап &а<Ј.
Мпо^ј Нје&аји, аП пНко пе брауа. N1 опј којј зи ЈтаН, 

пјјези пјб1а јеН. А1тобГега Гга&Псе. Техак с!ап.
10. VII. 1942. — Бап ракеГа. Јоујса је рибГеп и $1ођос1и. 

N081 бођош бгсе тоје — рт сНо то§ 1овогзко8 сЈпеупПса. 
5косЈт па ргјспи \ с1и1ј1т угаГ, с!а ујсПш с1а П рго1ах! $а г!и- 
еаскот гиспот (огђот. ОуогЈбпа УгаГа ха пјјт бе гаГуогЈзе. 
ч)с!1акпи1о тј је. БоНЈо зат ракек Тко бе тепе зјеНо? Ас1геба: 
Погђјс, кпјјгеупјк — 5ођа ђг. 12. Ја бе пПсасЈа пјјезат осЈауао 
кпјјхеупјкот... I „Ргогок” је с!о1з1о ракек Роб1ао п’ат ^а 
Вгипо, ИаПјап. Јес1ет као и тгГуаспЈсЈ. Ро та1о бе сЈођЈја за- 
у.папје, с1а \т. пазе бође Јх1ахе 10%. Ја си обГаН с1о копса гаГа.

11. VII. 1942. — Око росЈпе и сЈуопбГе и1агј „Мапса", иСо- 
\'ап 1 осИагј. 1г којПт је бођа рокир1јеп Гоуаг? КоПко Ш 
чзсјуе1а? № уесег је с1озао аиГођиб ГЈргауе &гас!а ба когт 
јот га б1ге1јапје. Шаге тгГуаска ко1а, ра сеГа гапПага. Р 
$1ибк1Уапје. 5и^а раига. ^аЈјПа скаји ргебиПи. 1Ј 7 баИ ос 
јекпе р1о1ип, ра, и с1игип гагтасјта, 6 СпаПепбсНибб-оуа, с!а 
ПоГики бГге1јапе.

12. VII. 1942. — 1Ј аГтобГег! орсе га1обИ I иГисепобВ, к1ји- 
саг ка1а, и НгшИуи ба пекоНко 12 пазе бође, ЈгуоПе окгиГпи 
за1и $а „Ргогокоти. (ЈсуШзе бГагса. 1Јујег1ј|УО ти заоразе Пз 
је па бр1зки га бГге1јапје.

13. VII. 1942. — 5а1с зе пабГауЦаји. Оапаз је пагес1епо, ро 
зрјбки, бус бГаг1т 1јисПта, с!а игти резки* 1 иђјји ро 20 тиђа. 
Кас! је оуо јгугзспо, опс!а је пагесЈепо, као гас1а!ак га сцеИ 
с!ап, с1а зе иђјје јоз ро 100 пшНа. Ја пјјезат иђјо 111 јеПпи. 
5ас1а се Нт ребкјгјта И бГагсј ђпзаН Псе. КЧГко. гике тје 
оргао. — Оге1, ротоапк Огаг1П, угасеп је 12 КТјетаске, &с1јс 
је ђјо ирисеп па гас1. — 1Ј сЈо1аг1 се1а гапсЈага 1 копизЦа 
га б!ге1јапје. Ос1таИ га пјот с1о1агј „рјјакег". 1Ј 7 баН р1о!ип. 
Тп Спас1епбсИибб-а. „рјјакег" оПпоб1 1језеуе.

15. VII. 1942. — Оапаз бе паугзауа &осНпа скта ос! кас1а 
зи иНарбеп! 1* ака Рега РеГгоуЈс, сЈотаг Ро$1апб1уа УеНке Вг1- 
иипје 1 Тота РеГгоу, зоГег 1б1о^а Роб1апб1\;а. О111 1 пп, б\ч 
*то зе пасЈаИ с!а се, ро паугзепји &о||пе сЈапа, ђШ оз1ођос1е1п.

:
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Орсе гагосагапје. 1гуосИ бе с1а (5е и 1о§оги о$1а1л с1о копса га1а. 
81аг1 тМагЈапоуЈс, и 1оеоги је уес 25 с1апа ујбе ос1 &осПпс. Ро 
пјеши, I сИса Рег1 1 Тотј бУ1 бе гаупато. Ако ри$1е 11ЈП1 ) 
па$ се.

Ка уесег, око 6 заи, 1б1оугетепо и1ахј аисођиб $а*1г1с1е- 
бе!ак &о$ији 1 а§епа!а, 1е „Р1јакег“. 1МЦко пе 1&га 1 ие јес1е. 
1Ј $о1з1 је 1ајас, а па угаита рг1б1ибк1уапје, с1а бе с1охпа јг којПг 
$ођа 12\ос1е па бие1јапјс. 1/. с1уог1б1а ос1јекпе р1ошп. РобНје 
1оеа „рјјакег14 ос1поб1 1Јебеуе. 1Јгуап1с1 бе пе угасаји ЈбИт ри- 
1ст, кОЈ1т $и 1бИ иа §иИШб1е. $1ге1јаш $и га1осеп1С1 (Јргауе 
^гапа.

16. VII. 1942. — Оогпајето с1а $е $уако§ са$а осскије 
с1о1агак пеке коппбјје. \Тагес1епо је кЦисагЈта 1 бшгјемпати 
боИа, с1а $е опе игеИе 1 с1о1]сгаји: с1а $е $уе рп2пе рокгјји, 
ра 1)По 1 ро$ис1ешт сеђеИта, како $с пе ђ1 у1с!је1е ^оЈс с1а$ке 
па коЈ1та брауато. КЧ1ко п1$1а пе $т1]е с1а &оуоп, а па р1* 
гапје с1а П је ћгапа с1ођга, тогато оп&оуогШ с!а је с1ођга. — 
Ргоси1о бс с!а $е ра'кеИ икЈПаји 1 уес бШга с!а П1 песе 1)1и. 
2а$1о? А га ћгапи ос! које се о1$ас! б\ч 1$к1јис1УО гјујси, 1гсђа 
гсС1 с!а је с!ођга! 1Ј тпо§1т бођата игигђапо $е ази. 1\Тос рп 
!ах1 и пђапји рос!а 1 ргапји гиђ1ја пајђјсс1п1 јИг ргкуогепПса. 
Г кираоп1 је рес па1огепа: 1та 1ор1е уос1е 1 1 к§. барипа.

17. VII. 1942. — (Јгапак га бргетапјс $ођс. Угзе зе рго- 
Јикаје \ ргоће. 1\Те бпп*је зс рјјиуаи и р1јиуаоп1си, пШ токгШ 
и кјђ!и! — II осекпапји котшје, око 2 $а!а и зођи ис!озе 
РпеПпсђ ј Кгп&ег. Ргогјука га тазоупо $1ге1јапје. 1г пазс 
зође $и ргогсапа сЈуојта. 1г с1ги§П1 зођа 17 \ јес1па гепзка, 
ра 47 гшо\*а. б\П $и ос1\;сс1сп1. — Г)ап б1ге1јапја и с!ап раке1а. 
ђег ракеСа. — \Та уесег и1агј „Ргјакег”, ра се1а гаппага \ 
игтагпсј. 2а1\гагаји $е ргогогј. II зођј јс и’з1па. Рг1б1изк1\;апјс. 
Р1ошп. Тирј ро&1есН. Сије $е 1оро1 копја 1 бит „Р1јаксга“. 
којх ос1по$1 Цсзсуе.

18. VII. 1942. — (Јгапак га бргетапје зође га копнзјји 
која ш*је с!оз1а.

19. VII. 1942. — РЈакоп гађгапе раке(а 1 Ојгјзоус! зи гг- 
ц1ас1пјсН. 2еп$ке пе ос1ђхјаји ујзс согђи. — РП&Јјепзке рпНкс 
*и зе ро&огза1е. бтоспЈсе $и ргагпе. \ета ракеГа, с1об1јес1по 
пста 1н рар1га га пигп1к. I и зтгсНјЈУОЈ зођј 1о $с се$1о озје1Ј. 
Рпђ1је бс реге и зкаГи ј и кјђН, и ћ1ас1пој уосП. — 1г#1ес1а с!а 
зат и II к1а$1 ргкуогепПса. 2пасј, озјт зтгИ, пајГега кагиа. 
б\;е си \1с1је4и како јг!агс: опе којј јс1и и з1ођос1и \ опе којј

)-
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јс!и иа Јајшсе. Маб 5—6 сето 0б1а1ј као 1а1о& Ш куабас 
1о§оги.

20. VII. 1942. — Отбоусј ос11ахе и уеат бкирјпата. - 
1Ј (ЈебеНсЈ, га угјјете пабе бе!пје, па гебе1ката, јес1па пас! 
сПи&от, с1езе1ак &1ауа, 1ХјЈ1ас1пјеНћ, гиик \ обиЗепШ Иса, 
уа1ј(1а ха б1ге1јапје. Ако ос1аус!е ЈгасЈст \ ћис!ет ЈхсЈао зуој 
с1пеуп1к, оуај си рпгог игеИ ха паб!оупЈ Нб1. Какау коп!габ1 
ба с!јеуојката! М1ас1е, Пјсре, беЦапке 1 ^гаоапке, које паб \г 
оус 1б1е боНс хасЈтбе рјеуапјет. б рјебтот би осекЈуа1е бтг! 

. \ рјеуајис! би јб1е и бтг!!... — (Јћасеп је &1а$, На је бИ§1о 6 
/.е1епП1 о1рибпЈса. РобНје рос1пс, и осекјуапји с!а У1сНто кој! 
се ћШ сЈоПЈиПсЈ $1оћос1е, пакои §е!пје, с!ос!е /арохНјеП с!а бе 
б\П ргогогј гаЈуоге. Ше „Рјјакег”. 0 боћј тиспа ИбЈпа, као 
та1о кас1. 1Ма угаНта бе Ибкаји \ рг1$1и§кији. СЧпе бс: I
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Р1оШп. Саас1епбс11иб8-о\ч. Мес1и б1ге1јапјта је \ акасЈет- 
бкј бНкаг Рега МПЈ1П0У1С, коЈ1 је ос! рпјс<ко& бис!а Н10 0бис1сп 
иа бтг(, ра ротПоуап. Како је 1рак По51о с!о екхекисјје? Тко 
је јоб $ пјјт б!ге1јап? МПјјпоујс је пајргјје тепе рог1геНгао 
Кетек с!је1о. Сс1је је бУГбПа бНка? РогШеИгао је јоб тпо^е. 
кТе1и $и бНки офгетШ киа.

22. VII. 1942. — КТакоп 6 тјбесј с!о2Уо1јеп1 би ракеИ ба 
счбПт гиН1јет. А б(о се 0111, којј петаји шкода, ра 111 барипа 
111 &б!а гиМја? — Ргохуапо је 1 ос1уес!епо 4, тесЈи пјјта 1 
Ог. Рас1с. ТЈујегеп! с!а Ш УоПе па Јајјпсе, Ј2Јс1обе Не2 б!уагј, 
аН П1 угаибе с1а П1 11211111. 01ис1а пас!а с!а П1 ба*1ји и Мјетаски 
иа гас1. N0, ирисеп1 гатШјепо кНтаји &1ауата 1 &1ес1аји уга1а, 
кгог која ЈгШобе. — №јетсј игес!ији каг!о1еки. — Г4а уесег 
/аШагапје рго/ога, (Јо1агак котЈбЦе га б!ге1јапје, се1е 2ап- 
с!ага 1 „Рјјакега**. ТЈбЈпа. Рг1б1и§кјуап]е. Ос1уајапје 12 бСбНсе. 
Р1аб. СПапје ргебиПе. Р1о1ип. Оуа СпаскпбсНибб-а. Иоп&ш с1о- 
1)1 ја Н1асе јссНт^ б1геђапо&а.

23. VII. 1942. — Ог. Рјјас1е бе и НосЈшки, ^Нје бе ге/е 
ргоја, роШхло Па је 16 баИ па с1ап па по&ата \ с!а ба оуако- 
\'от Игапот \Нбе пе то/е с1а 12с1г2л. (Јгео је котас! ргоје 1 
ројео. — Ио^огбкј гЈПагЈ, којј гас1с, ођгаИбе бе беГи ^ијко- 
\*јси, б тоШот с!а јт бе с!ас!е \1бе Игапе, с!а би ,е:1ас1п1, с!а П1 
ПуаЈаји ота^Нсе. Оротепио П1 је с!а тјеби и По1е1и, пе&о и 
Кисј бтги*. 1б1јегао ЈП је рискот рбоукот. — Ро брјбки, ро 
боПата бе 1га2е 1јисН кој! $и ос!аупо б!ге1јап1, риб!епј 1 опј, 
којј $и о!ргет1јет* и Мјетаски па гас!. (ЈгесЈије бе каг(о1ека.. 
Хакоп б!о је кгауа рођје§1а, гаШагаји бе уга!а б!аје!...

24. VII. 1942. — Око 6 баИ пагес1епје с!а бе 2аШоге буј рго- 
20П. 1Ј с!\*оп*б1е и1аг1 „Маг1са“ ба котјбјјот 2а б!ге1јапје. 
ОсЈтаП 2а пјот и1а21 „Р1*јакегм, ра 2апс1аг1. Г\!а сПагпЈт угаНта 
побе боИе гаГосеша бе Нбкаји, ра ргЈбШбкији. \'го1кб(1еи1бсНеп 
ј \ТебО\'1*с'ИјиПопПг, Нкији: рјеуаји ротосШе кир1е1е. Реак- 
сјја. Тјбјпа. Сије бе гепбкј #1а§, којј пеб!о сЈоуЈкије. Ои§*о 
јбсекјуапје. Риспјауа као и 1оуи. Спас1епбсИибб-оу1 и усс1ш 
гб2тасјта. Ра оре! јес1ап. јо§ јесЈап 1 јоб тпо.^о, јес!ап /а 
сЈгисНт. — КТа уесег, око 9 баН, б(га2аг 12 с1уогЈб!а об(го гаро- 
VIјес!а, с!а бе 1е.^пе, ра је и \Пбе паугаГа гаргЈјеНо. Ктеб1о бс 
кгирпо Но^асЈа и боШ Нг. 13 (и боП1 оскојспЈП 2а б!ге1јапје).

25. VII. 1942. — 1Ј ји!го бН/.е б(го&о пагес1епје, с1а бе 
бсагјебјпј боИе осПпаИ ргссЈас1и б\м по2е\П, уНјибке, иб!ге, по- 
/еуј ос! 2Пе(а, кабјке, буе б!о то/.е с!а роге/е 1 иИос1е. Оо/па-

,
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јето с!а зе и 1г1пае$ис1 бргетао парас1 па к1јисага ка1и 1 5јек- 
б(уо. — РакеИ се 1)111 с1охуо1Јеп1 бато опјта, којј зи и ат1м»- 
1апи 1 сНЈесеисапта (!).

27. VII. 1Уч2. II боН1 је 1тигпо 1 тиспо габро1охепје, гИо^ 
§г1асИ 1 бУасЈе, коЈа је 12НПа тесШ 8гН1та, коЈ1 би ба бсагЈеб!- 
110т боНе 121аг111 па гас1. 1г пабе боНе У1бе пико пе Ма/Ј: т 
екЕра га абсепје, П1 га ипабапЈе, гегапје I рос1је1и ргоЈе, 1 га 
сИјектЈе бире. Ос1 еНте боое бас!а бто зе бгохаН па гехии 
коЈЈ је и сесуогкј 1 иПпаебисЈ. Те2ак је оуо ис1агас. С1ас1 бс 
рообсгауа, Јег уљс П1б1а пе „кар1Јеи. 1 ја бат ро&ос1еп, јег 
13игоеУ1С \'1^е пе 1с1е па гас1. Ка& пјс&оу „пиасИ" 1лбкао бат 
иб! \г ПЈе&оуШ јабШка 1 рокпуаса, се уосНо Нп&и о „с1ота- 
С1Пб1У1Г*, ра 1јј „карпио“ коЈ1 котас1 ргоЈе Ш пебсо согће. 8ас1 
бто ос1уоЈеп1 ос1 „бУ1Јс1а“, ра У1бе П1б1:а пе гпато. — Кги&ег 
је Ј^ЈауЈо с1а Нј те ихео и капсе1апЈи па гас1, с1а игесЈијет 
кагшсеки, ап о\;ако рос1егапо&*, и ргпјата, пе тохе. С1Је1а 
бо!>а бс гаиге\а с1а 1с1ет.

„Вагет песко \г пабе бође с!а кПагП*'
ЗсагЈелпа бо!зе Мапој1оу1с, с1ао пн је рапШЈопе, које је 

Вои«:1п ас!арПгао тоте коб1иги. Јес1ап рекаг пп је с1ао с1ре1е 
Р1с1лбсиапп рпбсапак тоте осПахепЈи па гас! и капсе1ап]ј, 
1тао је 1 бУОЈи рогасНпи, паипе с!а си \г капсе1аг1је рибас1та 
с1оиоб1и рШаусе, као б1о јс 1о Кнпег С1П10. Ја бат јтао с1а1еко- 
бехпЈЈе бтјеппсе: пас1ао бат бе с!уоб1гикот б1јес1о\*апји ргоје, 
а уа-1јс1а 1 согНе. А 1 с1а бто1ат коЈ1 ракес бСге1]ап1И...

Кги&еги је јау1јепо, с!а бат „и&1ес1ап“. Кас! те \чсНо, 
пагесНо Је:

„БосНсе па ргођи!“
Кас1 бто с1обН и капсеНппји, рокага Ш1 рјбасе таб1пе. 

бјеНпет 1 па пјетаскот јегјки ЈбСискат:
„Јегко И)ог1з1С рк. Ате, гос!еп и бјђешки 30. IX. 1880. 

бугбЈо бат се1пч озпоуие бко1с. 1гуогпо ро гаштапји Про- 
&гаГ. (ЈИарбеп бат и 2етипи 28. X. 1941. ј ос1\;сс1еп и ^ебга- 
роубкј хал;ог и Вео&гасЈи, ос!ак1с бат ргеђасеп...“ • •

„Ооб1:а!“
Ро^еаа те гпасајпо 1 рокага уеНки 2е1јехпи Шадајпи:
„Оуа Ша^ајпа 1пб1а \;аз бе пе исе, као с!а је пета!... 8^е 

б1о у1сПIс ј сијсСе о\;с1е, пШа пјјебГе \Пс1јеП П1 сиП!...“
„Ка2иппјет“.
Кас! је Шо 1ак. КагГоГека 12§;1ес1а као уеНко &гођ1је, $а 

гагпјт пас1§гођп1т бротеп1С1та. КТа кагГопе, ба уг1о обкиН- 
т*т гиИпката, гакорсапе би бираУ1се и 1п Иоје:
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б(ге1јапе; $шес!а га о!ргет1јепе и Мјетаски па гас! \ Птспс 
/а опе коЈ1 $и јо§ п 1о^оги. Сгпа Поја пас1та§ије о$1а1е Поје 
/ајес1по... КаПо1ека, озоНко и ро&1с<1и б!ге1јап1ћ, 111 \г (1аГека ! 
шје рои/скшо \те!о. Ако пета која сЈги^а е\чс1епсца, ЈбИпа I 
о $1ге1јап1т пПсасЈа $е пе се сЈо/паИ. Сјт $ат оз!ао зат, росео 
^ат пји§каИ: 1\а „Ргогоко\гот“ кагГопи 1та 1гј Ш се1т бЈГгЈ- 
гапе ћПјебкс, а па Ме§1его\чсеуот каг!опи сКчје бЈГпгапе 
ћМјебке.

„БобГа /а с!апаб!“ — /ароујесП Кгп&ег.
КЧјебат с1обрјео с!а ргопас1ет каг!оп Ог. РасЈса, с!а и$1а- 

ио\чт §1о је б пјјт: с!а П је б(ге1јап Ш /ППја о(ргет1јеп и 1Чје- 
таски. Моп те битпја, <Ја би $У1, кој! би ргог\'ап1 \ о(Јуе- 
с(еп1 и рос!пе, $1ге1јап1. Тако Је\тсјј ро/агеуаскс ^гире 1 па§1 
1јисП, Об1о;1с 1 (Јги/јпа \г ра1апаске ^гире, Нс1.

4\та уесег оћ1сп1 ргј/ог! $1ге1јаг.ја: ОтпПзиб ба котЈбЦот; 
се(а /апс!ага; „Рцакег"; гасуагапје ргогога; ИЛпа 1 $1гауа ! 
и бођј; рп$1ибкјуапје; §кг!ра ргг о!уагапји уга!а и ПосЈшки; 
с!и^а раига; р1о(ип; тпо&о пакпасШЈП ројесПпаспЈИ ИИаса; 
осЛагак „Р1јакега“; и боШ пјјете уо§1апе П§иге; пека с!аје ; 
гпак 21УО(а, ргекг$иу§1 бе 1 тјсисј ибпе.

28. VII. 1942. — II ји!го, око 7 $аИ, оИбао бат.па гас! 
и капсе1аг1ји. Вгго је (Јобао 1 Кгп&ег. КасПН бто гајесЈпо. Око 
8 ба(ј и капсе1апји је (Јобао Уијкоујс. Оотјеуат с!а бе габи- 
сПо б(о те У1*сП па опот тјеб(и. Об1о\'Јо те ба пекоПко 1ји- 
ПагпЈИ пјесј. РотЈбНћ: „№’је с1оИго!“ 1гЈбао је, а пеб(о кабпјје 
I Кгп^ег. КасЈ бе Кгп&ег угаИо, гароујесПо је:

„1сП(е <Јо1је, ос!таН!“ •!
Нгјео бат пе§1о с!а ти кагет. КЧје тј (ЈогуоНо. 1г1е(Јо 

бат, бато б(о те пјје &гиПо ЈгћасЈо... ВПо т\ је ја$по. Уијко- 
у\6 ^а је бУакако оћаујебИо с!а рјбет, (Ја би гш иИуа(Ш „сЈпеу- 
пјк“, а ако те об(ауј и капсеЈапјј, па си јгп1је(ј б\'е б(о У1сПт 
1 бијет. 2ао тј је, аН је бПуа(1јјуо. Кап бат бе угаНо и зоћи, 
к!јисаг кага гћјуао је §а1е ба тојот кгаИсот капсе1аг1јбкот 
кагјјегот. бкшио бат С1ре1е \ бу1ас1о И1асе, као <Ја угабат . 
осНЈке Гипксјја, које \4§е пе угбјт... 1рак бат гас1оуо1јап, јег 
бат рпђау1о пејггауап <Јокаг <Ја тјебат га б(ге1јапје. Рг1е- 
сЈпсћ 1 Кгп&ег јг 1о&ога пе то&и пјко&а с!а роб(ауе га б!оПос1- 
пјака ако ргјје пе га(гаге тјб1јепје геГегеп(а сЈоПспое га(о- ј 
сетка. Кас! је га Ог. РасЈса га(гагеп рп$(апак, НЈо је ибкга- 
сеп... 2а тепе је па! рпбГапак, ег^о...1) пјјебат га б(ге!јапје!

I*) 1)ак1е.

I
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II Кис1 бшгН роја\ч1а 5е ро§а8( бгс!ођо1јс. 1хапуа 8е 1от, 
ч1о ис1ко 12 пабе »ође пјје ик1опјеп, рос! битпјот с1а 1та 
>гс!о1)о1ји. N4је зе тЈбШо ма 1о, с!а бе оујт роз1иркот ђасаји 
кНроУ1 рос1 поЈЈе т Ог. Рјјас1е, којј 10 пе газкшце. —Риз1епо 
је око 70 ЕНпзоуаса. — II боки је ргокпјитсагеп јес!ам раке! 
>*а рјзтот. „2Јпкоуао“ је јес1ам УоПсзсЈеШбсксг. Тота Ре1го\*, 
којј је 12 сЈги^агзке зоПс1агпози ипЈо раке! и зођи, з!гас1ао је. 
Котрготкоуапј зи гарјзпјскј зазШзапЈ. Орсе гаргеразсепје 1 
и1исепоз1, пе зато гко^ котрготкоуапјк, пе§о 1 гђо.? зоке, 
која сс јоз &огс з1гас1аи. КТеоки2с1апоб1, ракоз1 1 затоуо!ја 
иа>јк ’1јисП с1о\гс1е паз је с!оуе1а. Ба пјје ћНо буас1е тесЈи 5г- 
Шта, зуе&а оуо§а пе ђј НПо.

29. VII. 1942. — Око 6 заИ и (ЈуогЈб1е и1агј се1а ос! 12 2ап- 
с!ага. 2а пјјта „Р1јакег“. 1\Та1о& с!а бе га1уоге ргогогј. Као 
оШспо, па иЈагпЈш угаИта, гПцепј јес!ап с1о с1ги&о§а, га1осс- 
и 1С1 рпзШбкији. Сије $е скамје ргезис1е. буе зе зугзауа ргес! 
„копПбцопТ4, као с1а је и ркапји рпт ргаупј розкфак, за га- 
копбкјт ^агапсјјата.

„РаШ“
МекоПсЈпа зе роко2по 2иатепији бУеИт кпгот. 1\Тек1 з 

шо1е. бука зе гагПа21, а „Рцакег“ ос!поб1 1јебеуе.
1Ј акпозГеп &1асН 1 Гга&Псе буе ШИ 1ебк1 брог тес!и 5гђј- 

та, кгуауо 2ауас1епппа, бргеппкт па зуе. 2а бака расЈаји ига- 
јатпе ргЈјеОце 1* орГигђе. 1Ј2а1ис1 бат рокизао с!а робгес1ијет 
га штгепје.

Бо басЈа, гђо^ кгцитсагепја ракеГа 1 рјзта пкко пце 
12Уес1еп па бис1. 1* Магјапоујс 1 јоз пекоксјпа зи орит1би гћо^; 
1о#а, бГо је итјебап 1 \Т1јетас Вић1.

31. VII. 1942. — 1г боће ћг. 26 пеГко је ргеђабсп и зезНси, 
јег је ргозио бири и кШ1и. \Та уесег ођ1СП1 рпгоп б!ге1јапја. 
1Ј бођј и§1па. № угаИта рг1б1ибк1уапје. „Ргогок“ зе ^1абпо 
лпоП Во&и, као ка ти ргерогисије кизе ит1гиск1. Сије зе 
зкпрапје угаГа, кгог која 12 рпгетпо^ ћокпПса озисЈепЈке 
•ос!\ч»с1е па ^иђШбГе. Ои§:а раига. Сији зе игутк 

„Оо1је!“
„21у1о!“
„Јао, тајко, ргауеПап зат!“
\Тета СпасЈепзсћизз-оуа. 2апс1ап, котјзца 1 „Рцакег"

РозПје Нје&апја сије зе игпеђебпо кНсапје, &1агћа, р]е- 
\апје кос1 Киза. Соуоп, ра оре( кНсапје... бГо је? Ба зе па 
чзГоспот ћојики т*је сЈо^осШа пезгеса?... ВПо ‘је 1о каП зи
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ирогпо (га2Ш ос! зауегпјка с1ги§:1 Ггоп(, а Мцетпа зи и 
иасИгапји га^гогШ с1а ргебјеки гиз1и Ггоп(, ра зи росНизЈјтт 
ЈзИсаН с!а се зас1а ЈтаМ с1уа ГгопГа. КЧје зе зато теш згсе 
з1е§1о. РозјесЈаП 1јисН Ш зГоје 1сао окатепјепј. Јсс1п1 1га2е ро- 
«:1еНе с1ги§:П1... КЧјепП зи и зуојој га1ози.

„Ба П1је оуо оргозпа уесег ЈгујехђапЈН Нје1о#агс1ејаса, 
кој! ЈНи и 1Јкгајти?“

Оуа тјзао је Нје1оуа1а. ВПо је (ако.
1. VIII. 1942. — Ко\'асеу1са је розјеШа зирги^а 1 заорсПа 

ти Па је и ји1и тјезеси јхугзепа ге\П7лја ргНуогсшка и 1о&оги. 
Оопјје1а је \чјез(, Ш (о запП ргкуогепјсј ЈгуоПе, с!а се и 1о&оги 
озГаи зато 1езк1 кг1УС1, а оз(аП Па се 5Ш оз1о5ос1еп1 Ш ро- 
з1апј и Мјетаски и 1о&ог. №к1 зи и 1о роујегоуаН [ ГјсГ;е 
зе Па се ННЈ рос1\т&пи(1 гегјти ро1ШскШ (аоса Ш ргНуогепПса.

2. VIII. 1942. — Ро зоНата зе \тз1 рор13 12пето§:ПН. I ја 
зат гар1$ап. ОНесапо ]е ха зи(га, ха паз, 1зо1]а Нгапа. — № 
уесег оННпо з(ге1]апје.

3. VIII. 1942. — Бап тазоупо^ з(ге1јапја. 1Ј 10 заИ, и 
аи(отоНШта, с!оз1о је тпо&о &ез(ароуаса. ЈеПап, \г с1уогј- 
з(а, ир1(а Мез(егоУ1са:

„Оа П зе НојКе?"
2а1Уагаји зе ргогоп. РгНуогепЈсЈ зкаси па рг1спе, (е 

оргегпо 1 з(гр1јј\го, кгох о(зкппи(а кгПа ргогога "1ес1аји 
I секаји.

:

Баагј „КиИја". 51аНо, &о(оуо шз(а зе пе ујсП, јег зи ко1а 
ПаЈеко, и*к с!о \та(а г^гас1е. 1Ј1аге. „Ки11ја“ осПагЈ 1 угаса зе 
(Г1‘ ри(а. СеитЈј ри(, с!а и(оуап з(уаг1 2Шоуа. 1Ј (гј ри(а је 
осЈуеПепо „пајтапје“ 30 озођа. Оуо је пеујего\га(по, јег и 
„Ки(јји“ згапе пасчскапо 1 100 1јисП. 5 ођгјгот па уеШП ара- 
га( &ез1аро\'аса, кој! је и гасЈпје угјјете Нјо Јгоз(ао, сЈогуо- 
1јепо јс ЈгуоППЈ с!а је ос1уес!епо тпо&о ујзе. Мес1и паз, Ш ро 
па!о§:и, Ш с!а зг пе з(\’ага рапјка, иНасепа је \ч]ез( с!а је ос!уе- 
с1епо 30 озоНа. Моје је пПз1јепје с1а о\'о пјје рт ри(, пс^о 
Па зе 51$(ета(зкј (ако гасШо.

Кас1 је с!оз1а ргоја, з\Н, ро(1зпиуз1 озјссаје р!е(е(а 1 гпа(Р 
ге1јпозп‘, као &1ас1па гујегас!, јигпизе па ргоји. Оапаз зи оНгосј 
тапјј, а согНа јс зата уос1а, Иег ггпа рази1ја.

,,.\Та Н1је1от зто ШјеНи, с!ок пе с!ос!е гес! 1 па паз!“
1Ј 2 за(а Иа1а паз је 12пепасПо:
„5\Ч јисег рорјзапј, и гес!!“
ОоНШ зто ро котас! кгиНа, о(ргШке ро1а гајсјсе, ро1о- 

ујпи рарпке, јесЈпи з1ј1уи I јес!ап кекз.
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Оо§И би ракеИ. 1Ј кисј је ерјс1ет1ја $гс1о1)о1је. РакеИша 
гикоуосЈе рг1ја\чт гиката, а ро ћгаш $е кире гојеУ1 тиКа. 
Оохпајето с!а $е ракеИ пе се ргесЈаИ паб10УП1С1та, пе^о с1а 
се бс $ас1тпа гагсИјеНи тесЈи $уе па$.- 0\'а \чје$1 кос! лек№ 
ј/.а/луа пе&ос1о\'аије \ рго$ујес1е.

„2епе ргос!аји та§1пе 1 ћипс1е, с1а ро$а1ји оуо, а тј ко&а 
с!а кгапјто? Котип18(е 1 рагИ/апе?!“

5. VIII. 1942. — басЈгапа раке(а је гагсИјеЦепа тес1и $уе. 
Со1оуо пкко пјб1а пјје сЈоћш, \4а$п1сј раке1а, као 1 $\и о$1аН: 
ро кгј$ки кгића, та1и гајсјси, рарпки, га1о&ај 1ика, пе1ко ро 
кабИси ра$и1ја.

Како рогосИсе $1ге1јапЈН тПјек $а1ји раке!е, тога с1а је 
с!о$1о 800—1000 раке1а. 1Ј 1о§оги ппа па$ 1500—2000, с1ак!е 
ИПо је с!оуо1јпо 1о&а, с!а $е гагсИјеП \ $уј сЈоНЈји, ако пе 1/> Ш

ракс!а, Нагет с!а $е пајссЈи! Ргјје, рос1 ЈгНкот рге§јес!а- 
узпја раке1а, осћшта1о $е те$о 1 б1о јс ћПо Но1је"а. Се$1о Н1 
$с оуако ок1ја$1геп1 ракеН с!оНШ 1 Нех кгиИа. 1г раке(а $и $е 
бпаћсИјеуаП пајргјје к1јисагј, /апс!ап 1 1ко гпа јо$ 1ко! Ра 
опс!а $ге(п1 гикоуаосј ракеИта. 2аИт ргИуогеп1с1 №јетсј, $а 
2, 3 1 5 раке!а! Кгас1а 1 р1јаска 1о1епгапа 1 ог&ашгоуапа!

ВПо је рп&оуога, рбоуке 1 рго!е$1а. КТекоПко у1а$шка ра 
ке!а осИ)1$е с!ос1је1јсп Пп оћгок.

„Уијкоујси је и$рје1о с!а $е паги§а котип1$11та!“
1ЈрасИса Ш НПа (ЈиПоуИа, с1а пхје ос!ауа1а рагрегИаб теп- 

(аПб1) оп1ћ кПрапа, којј /НПја ујегији е котип1$и ћосе с!а 
„сИје1е“! 1Ј 1ој 2аН1исП иХЈуаји, т1$1ес1 с!а $ас1, кас1 $е сИјеН 
раке!$ка ћгапа, 0111 Јтаји $1о $и И1јеП, ј с!а 1$рас1пи $т:је$П1 
кас! $е Нипс!

Ио^ог је пајперосЈебшје тје$1о га 1$ргау1јапје рбес1ћ 
кпујћ по§и 1 оНјабпјауапје $1о котишбИ ћосе 1 $1о песе.

Сг1аи \мкас1 $и НШ опј, коЈ1 $и гаИН $1о се $уој1т тогаИ 
с!а „ћгапе“ котип1$1е 1 рагИгапе. УосИП $и Коуасе\пс, роП- 
сјјзкј сјиоупјк Мада$1С 1 сеВпк КгзИс. Тј ргобУЈесИ $и НШ 
јг1је\ч ргокибапе $еН1спо$и, а о&гас!а с!а $с пјНтоуил ракеИта 
пе НешПкији котшпбН, Нјо је ри! $гси 1 гагити 1?еб1ароуаса...

С1аскп котипЈбИ, с!ок јћ је НПо, $1ге1јаш $и, а ош, кој! 
$и и $оИЈ, пјјсби ирисепј па пп1о$1 се!пП\а гроНсајаса.

Кас! је с!о$по бјта Ко1иг, пеко је упјете "1аПоуао. Уа1ј- 
(1а с!ок је с!оН1о уеги $а буојпиа. По пје&а је 1тао 1е2ај ко-
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тип1б1 1* ргоГ. МП1ај!оУ1С 12 барса. С1ас1оуао је 1 ои. УаЛјсЈа 
с!ок $е 6о2па1о ^с!је би §га 12 барса осЈуеН.

К’а рГ1сп1 ћг. V 1таН $и 1е2аје јес1ап с!о (Јги&о&а, 1* Бга§ј 
МагјапоУ1С 1 котшпбГа Когас. т Магјапоујс је гес1оуНо 6061- 
јао раке1, ос1 ко§а би* бе кгапШ окојјса.

Куакоп пеко§: угетепа, т МП1ај1о\чси би§гпе уеота Но^аИ 
ракек НајесЈпот бе ргетјебН па рпспи Нг. VI, бкого с1о тепе, 
а с!о пје&а 1 Когас. 5ас1 би бе ођојта НгаиШ ос! 1б1о§га ракеГа. 
К’а Когасеуо тјебГо, с!о I Магјаио\иса, бобао је Об1ој1с, бис1- 
бк1 рпргаушк, 12 ра1апаске §:гире. Нгап10 бе 12 тМагјапо\ч- 
сеуо^ ракеГа.

1г о\;о§:а бе 6ас1е 12уос1Ш, с1а би оуа ргетјебГапја ибебепа 
како 61 пеирас11ј1уо <Зги§го\ч ђШ јес1ап с!о сЈги^о^а, па уге1и 
Игапе.

Кас! $ат бе ирогпао ба ОбГојЈсет, обпобпо кас! је сЈогпао 
6а бат бгаг! босЈјаНбискЈ ћогас, јссЈпот Ш1 јс с1оп1о кгапе:

„(Јг паб паб1 уеГегапЈ пе се ^1ас1оуаи!и
Мепе скгпи оуа ра^пја с1ги§:агбке бокбагпоби. Тапјиг 

кгапе баЛл бокЈо 2—3 риГа, с!ок је и боШ кПа ра1апаска §ги- 
ра. Како ОбГојЈс п!је ргјтао ракеГе, 12уосНш 12 1о§:а с!а је ра- 
1апаска ^гира кпа1а ко1екиу, 12 ко^а бе га тепе 12с1уаја1о.

6. VIII. 1942. — 5гс1око1ја ]е икуаШа така. I ја кгуапт, 
аН пе ос1 бгс!око1је, пе§о ос1 кетогкоЈба. ијесп1к I Бг. Р1јас1с 
је и бокк - .

Мепе §:игаји, ба\'је1ији, с!а бе ја\п*т као ко1еб!ап. „Рго- 
гок“ те ика^е Нјестки 1 барпе:

„II атки1апи бе с1окЈја ос1 раке!а!...“
кјјеспјк те ро"1ес1а \ такпе гикот:
„НакГ!“
I „Ргогоки“ 1 обГаНт сЈи&ијепигакуаШоб!: 2а оуи ра/тји.
Атки1ап1а је па ^огпјет брга1и, уеНка коНко 1 сЈуапае- 

бИса, аН /гаспа 1 бипсапа. С1111 тјбак с!а је с1б1о с1г2апа. 1Ј бге- 
сНт* је сЈи&аскј б1о1, ба Јјекагјјата \ 1јеспЈск1т Јпб1гитспита. 
51агје5та боке је №ке21С, кгирап, окгјјап, б 12§г1ес1от куа- , 
кега Ш аГпско§г тјбјопага. ЦујегЈо бат &а с!а петат уабкј, ра 
тј је ибрје1о с!а те пе ос1уоЈ1 ос1 то§г коусе&а, и коте кгг 
јет гикорјбе.

Јта сЈуасЈебеГак кгеуеГа, аН ба јесЈт‘т сагбауот Ш ксг саг- 
§ауа. Како којј коЈебшЈс Јбрга/ш* кгеуеЈ, пасЈобН 1е.сгпс, (ако- 
гекис, па јоЗ ЈорЈи бЈатп јаси ... Ос!уга(по је, аН (Јгиксмјс пе 
шо2е кји*... (Ј оуакоујт рпНката, и КисЈ бтгИ, оуо је Ге-

=
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. коујпа с1о1зге Уо1је, сЈобјеИјјУОбИ ј парога... Ш с!ги&ој б!гап1 

је атћи1ап1;а га 2еп$ке.
Оап је раке(;а. 1* Бг. РјјасЈе бНагј и ћо1, с!а ос1гесИ коНСЈпи 

ћгапе, која бе јта осЈуојШ га ћо1ебпЈке \ с!а зат (Јопебе „ћ1- 
§[јјепбк1“ рарјг...

5у1 зто с1оћШ ос! раке!а 1оћко е бто бе пајеН.
N3 уесег је и с!уопб1и б!ге1јапје.
I оусЈје бе ха1уагаји ргогоп 1 атћи1ап1бка уга!а, која $и 

јиасе сјје1о& с1апа о1уогепа. Сије бе 1оро1 копја 1 бит „Р1ја- 
кега“. №коп пеко’§ угетепа, сије бе:

„РаН!"

!•

«1

*

ј

Р1о(ип. Ра оре! (оро( копја 1 бит „р1јакега“, којј оНпоб! .

8. VIII. 1942. — бићо1а. Ообао је Кги^ег. ^
„Како је ба 2с!гау1јет?“
„Тако 1ако — јоб та1о кгуапт ...“ ^ л&С*°
„1та1е с1а с!ос1е1е па баб1ибапје!..^
Као с1а те та1јет исЈагЈо. §1о је бас1? Ба Јо\чса п!је пе- 

коте рокагао гикорјб Јо^огбко^ с1пеупјка? Ш би т1 и ргете- 
1аат и бјћепјки пабН корјји р!бта о роб1и, коЈ1 бат ргес! 
бат га! 1тао и Роб1апб1уи бббН и Вео^гас1и? 1Ј оћа б1исаја, 
б!ге1јапје је пе12ћје2По!

Н1јес1пет ос!таћ 1С1 па баб1ибапје, аП пШ Кги&ег рг1б1аје 
шИ бгтјет 12101 12 атћићиПс... Об(ас1оћ гаћппи! б сгт 
бћПпјата ...

Јјебеуе.
: ј

1' III • •
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9. VIII. 1942. — Ропсс1е1јак. Оап табоупо^ б!ге1јапј^ 
„КиИја“ је с1об1а ре1 ри1а, ШоуагПа Јеугеје 1 ос!\ге1а 1ћ. бфи 
ри!; је с!об1а ро б1уап $(ге1јап1ћ. — ГМа уесег оШспо' б(ге1јап]е. 
2а(;уогеп1 би ргогоп 1 уга(а атћи1ап(е, јег ба ћосЈтскШ рго- 
20га 1 1егабе тоге бе уШјеИ &иђШб1е. 1Ј боћ1 је ,?гоћпа 1Шпа. 
Некј бе кгбГе. б(агас бе тоН Во^и. Р1о1ип. батПобП1 ћкс1. 
„р1јакег“ ос11а21 ба (оуагот.

10. VIII. 1942. — Оапаб је Кги§ег оре! Побао и атћи1ап!;и. 
„Како је ба гс1гау1јет?“
„Во1је... Ооћго ...“
„Јеб1е Н бробоћпј с1а ри(ије1е?“

.. Јебат ...“
„Наб(;ој(е с!а огсЈгауке — Ше1е и Ијетаски...“ — N8- 

зтјебј бе: „1г1агке!...“

(
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„1та(е И роб1а и Вео^гас1и?“
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„ћпат".
„КакОУ1 511 11 р0б10У1?‘*
„јтоујпбке ргЈгос!е..
„№ уа2П... 1Ј Вео§:гас1и ие $пије1е 0б1аШ ... ВШ се!е 

ргеђасеп1 и Нгуа1бки!..
КТоуе ђг1§е 1 х1е $1и1пје $е гоје. Ргећасеп и Нгуа($ки: и 

га1је и$(а§ата ј ророујта!... Тато зе б1ге1јаји тога1пЈ ха- 
2е(шсП...

12. VIII. 1942. — ОШспо б(:ге1јапје и с1уогЈб1и. 2а1уогеп1 $и 
ргохогј 1 уга!а атђи1ап!е. Сгођпа ИбЈпа. Јес1ап бе кгбИ. ЈесЈап 
би$1сау тотак и кгеуе!и ка§1јет 1 р1асшт б!епјапјет паги- 
бауа 11§1пи. Р1о1ип. НИсј батПобИ. Кот1$1Ја, Го1о§гаП 1 поуј- 
пагј осПаге, а „рјјакег" ос1по$1 буој 1оуаг.

Е1о, 1ако рго1аг1 21Уо! и 1о§оги!...
14. VIII. 1942. — Бобао је Кги§ег ро тепе 1 ос1уео те и 

капсе1апји, ^с1је те је секао тој 1б1]ес1п1к. Ро1р1бет. Оро- 
тепе те:

„б1о б!е сиИ 1 \Нс1]еН и 1о§оги, пПсоте ш пјебП Ако с!о- 
Пе1е јоб ]ес1пот, пе се!е 12101 !<4

Ос1уес1обе те и Уијкоујсеуи капсе1агјји. Ро1р1§ет. Об1о-
VI те:

„Е1о, Јс1е1е па б1ођос!и, ђисШе Пођаг &гас1апт!“
Коусе«’ бат ђјо Об1ауЈо 1бргес! \та!а капсе1апје. ^ос!е те 

12 б1ереп1се. 1\Тета рге&ЈесЈа коусе&а... бјајпо!... Ја, 1б1јес1- 
.пк I пекј пји§ка1о, којј је ђјо рп$и1ап тот Иарбепји и 2е- 
типи, бјесЈпето и аи!о. Ргес!ас1обе те роНсЈјј (Јргауе ^гаПа. 
ОПуеПобе те и бођи (Је1екНуа. ВПп Ш је Пуојјса.

„§1а б!е У1?“1Ј
?
„Јеб1е П Нгуа1?“
„Јебат“.
„Ос1ак1е?“
„12 Па1тас1је“.
„РибИе Н?“
„РибЈт, аП 12 тјебесј...“
РописН тј С1.?аге1и.
„Сијеб с!а 1та 12 тјебссј с1а пс рибј?... Иај соујеки!"
I с!ас1е пП 5—6 сј#аге!а. Опај сЈги^гЈ, с!ао тј ]е с1иуапа. 

Опај рт, 1*2ас1е 1 угаН зе:
„1Ј 2етипи се!е ђШ б1ођос!ш. РгоИу уаб пета П1§1а!“
Кас! $ат оуи ерЈ20с!и ЈбрпСао рогпаИта, гекобе:

■

■

.
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„КотрНтепС П1је Нјо Нгуа*$кој, пе&о 0а1тасјј1!“
0 1Јрга\ч ^гас!а и Вео&гас1и б1уаг је 1$1а ђгго. Ргеђас18е 

те и КотеаапјаЕ па ба\и, а ос1апс!е и рагођгос! „Ауа1и“ га 
2етип. Иа Нгос1и, како зат §1а(Јап ргобао пПто кићјпје, га- 
ћуаН те тјпз зоспо^ (Јотасе^ је1а, као с!а тј зе јаујо рогпаН 
"1аз и з1о1зосН. ОеГекИу, којј тс је ргаИо, (Јгхао зе сНзкге1по, 
1е зат Шо з1ођос1ап и кге(апји. 0з1гјје озјеИт §1ас1. Оргехпо, 
као 1ире2 зе ргНзПхЈт с!о \та1а, гаујпт и зтобшси 1 оз1оуЈт 
кићапси:

„Созрос1о, §1ас1ап заш, аП петат по\гаса...“ 
С1ес1азто зс пјјето с!оз1а с!и^о ...
„ВШ се... зас!.. . с!о та!о... VI з1е ђШ и 1о#оги?!“
“Оа“.
бјео зат и згесНпј Нгос1а, и угћ за1опа. Оођга гепа сЈопезе 

(апјиг рази1ја тјпзауа \ икизпа 1 котас! кгића. Бок зат јео, 
пшо§о зе ри(пПса „ргозс1а1о“ с!а те ујсН. Мога с1а зат ђј- 
јес1ио 1^1еНао. Ргерогпабе те пекоНста, кој! те рогпаји јоз 
17. каГапе Сеп(га1, кас! зат с1гиксјје јг^1е<Јао ... Кас! зат угаВо 
*апјиг ј гаћуаНо зе гекао зат:

„№ си уаз гаћогауШ!“
На 1г1аги, и 2етипи, пекј зјготазак т1 иВзпи и гики ра- 

рјгпаи поуас. КЧјезат зе о&гасНо. Оогпао зат (Ја је (о р1УП1- 
саг „Ауа1е“, кићапап зирги^. СгбеуКо зат сЈггао зНзпиГи 
заки 1 2аћогаУ1У31 па поуас. Тек и роПсјјј и 2етипи У1<Јјео 
зат (Ја зи с1\'јје ђапке — 20 кипа. Тас1а зат рт ри! ујсНо 
ћг\'а!:зк1 поуас.

Ргопи'зПћ: 2јсаг 1 ргозјак!...
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I) 2ЕМ1ЛМ1Р)

КЈа рг1$иш$1и и 2етипи и$1а5е рге§1ес!аји ргорибпјсе. Бе- 
1екИу коЈ1 те ргаИ, Је&НишЗе беђе 1 тепе. 1Ј роНаЈ!, „па ге- 
уегб“, ргес!аје те игпјсаги. 1Ј Кпегеујп! 1 КгаЦеуЈпЈ бгђф, као 
ј и ђ1УбОј Ји§об1аУ1Ј1, пеко&а роб1аИ Ш ргесЈаН па геуегб, гпа- 
сПо је — како бе бас!а тос1егпо каге — с!а бе НкуЈсИга. Ке- 
2Јт1 јтаји буоје осШке 1 буоји 1егтто1о&Ци.

Коубе§ т1 гас1г2абе и рјбагпј. Ога&осјеш роПас1 $акпуеш 
би и окујги коусе^а, паоко1о, 12тес1и с!гуе!а 1 р1а1па. 1Ј ђо1ји 
роћгапи пјјебат то&ао с!а Нт 0б1ау1т.

РоНсцбкј 2а1уог и 2етипи је б1ага боНсЈпа г^гасЈа, 12 с!ођ 
касЈа би бе §1а\'Ш 2јс1оу1 гШаП и бтш ос! 80 1 100 ст. 2а уг 
јете Аиб1г1је 1о је ђПа обпоупа $ко1а, а 2а угцете Ји§об1 
VIје је рге!уогепа и РоНсцзки иргауи 1 га!уог. Ргосе1је 2§га 
с!е ба и1агот је па 2Ипој рцасј, а јес!по кп1о г&гађе ођи- 
ђуа!а 1пс1ебе1ак те!ага и КгаЈја А1екбап(Јга иНс1.

2а1уог 1та с1уа ођјеИса: јесЈап је и росЈгити, ба 3 ргогога, 
гагот па НоНпЈки и Кга1ја А1екбапс1га иНа, &с!е бат Побрјео. 
Оги^1 сНо је и с1уогЈб!и, а баб!ој! бе ос1 с1о&гас1еута, које би 
ргауе 1атпјсе, Ирјсп! б!аг1 2а1уоп гао$1аНћ бгесИпа 1 роПсЈј- 
бкШ гегјта.

1г (Јуог1б1а бе кгог та1а уга!а и1аг1 и 1и осЈуојепи 1гес1пи 
с1уогЈб1а, и којој бе сЈебпо па1аге с!у1је „бође“. Ргеко (Зу1је Ш 
1п б!ереп1се ибрјпје бе с!о уга!а, која оре! уос!е и тгасап ћос1- 
II1 к, ба 2ас1аћот у1а^е, пергоггасепобИ 1 бтгаПа 12 пигпШа. 
и оуот ћоПпЈки оре! јта 4 та1е бође, ос! ро пекоПко се!\гог- 
пјћ те!ага. 1Ј буакој ђ1 то§1о с1а бе бтјезИ пајУ1§е 10 обођа, 
а гесЈоуНо Јћ је ђПо 28—30, гђјјепјћ као тагуа и 1оги. 1та

*) 1Ј га(уоги и 2етипи та!о бат ђПјегЈо. Сезћт ргећезЈта 1 рге- 
те1ас1пата, одиитапе би пи о1о\'ке јес!па га сЈгидот. Како је и гаћгоги 
ђИо тподо 2етипаса, гасипао бт с!а се пи оп1 ротосј каП т*1 ћис!е §1о 
иб!геђа1о. ОодаЈаје зат иратНо, аП пе \ пас!пеуке, кас! би бс 2ђШ. Кас! 
бат ихео с!а гесћријет оуе ђПјебке, хабисћо $ат бе с1а т*1 пПко пјје гпао 
ка/.аНј опо §1о т1 је 1геђа1о. №13ао $ат 1 па 1е§ко1и, б!о би тпог'1 тиСепј 
ј иђјјепј рос! копбрЈгаНУЈит »тепот.__
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1 јсс!па ј>аписа, и којој јес1па обо1за тохе па 1ехај с1а бе 1брги- 
/.!, аН пе то2е с!а зе ргобесе. Оуа је $аш1са пајујбе иро(геђ1ја- 
\апа с!а бе кпји 12тибеп1 1 1$ргеђ1јаш, с1ок јћ пе с!о!ики, Ш 
кгјбот ие офгете и ђокпси, с!а (ато итги, Ш и Уикоуаг, и 
— ћгуа($ко Јајјпсе.

0\'ај сНо 2а1\?ога је б!гакоуИо тисШ§1е, тје$1о ос1ак1е бе 
и &1ићој поа ћар§еп1С1 с!оуос!е па „баб1ибапје“. II &1аупот је 
гаГуог га геп$ке, аП би гасуагапј ј тибкага, ро1Шск1 кг1УС1, 
котипјбп Ш кој1 би као 1ако\и $та(гап1, ос! којјћ ђаИпата 
I тисеијет (гећа ЈгписЈШ рпгпапја која би ро1геђиа роПсЈјј, 
Ш јтепа 1$1от1§1јеп1ка.

1Ј оуош сПјеЈи гасуога, и сеНјата пета кПз1е: ћар§еп1С1, 
ти§кагс1 1 гепбке, и пигпПс бе рибСаји с!уа ри1а сЈпеупо: и 7 и 
ји!го 1 и 7 па уесег. 1Ј упјете па које бе оуе ћПјебке оПпобе, 
и јес1пој бођ1 ђПо је пекоНко ЈеугејШ, бУе б1аг1се ос1 ргеко 60 
^осПпа. Како бСагЈсе ијјеби то§1е с1а с1г/е токгаси ос1 7 па 
уесег с1о би!гас1ап и 7 баН, а к1 јисагј шје$и ћСјеП поси с1а о!\-а- 
гаји I рибСаји јћ и пихпјк, токгПе би и зоћј, па рос1. 8ас1 би 
80 обођа, 2ђ1јепо, тога1е &агШ ро токгот Ш бе јо§ \Пбе 
хШјаи, с!а ођНаге ђаге токгасе. Мика је ћПа ба брауапјет. 
8ра\га1о бе и 1Г1 бтјепе ро 8 баИ. Бођга ро1оу1па бође тога1а 
је 16 баП' Ппеупо б!ајаИ па по§ата, паб1апјајис1 бе па /Јс1 
I ик1апјајисј бе токгаа па рос!и...

РоПгитбка боћа, и који бат с1оуес1еп, Јта 6 т с1и1јјпе 
1 око 4 т бјп'пе. .Мекас! је ћПа роПајбка тепха. Iх оуе боће 
бе Ше и кираопи, &с1е јта јесЈап 1и§ 1 пекоПко б1аујпа. 1Ј боћЈ, 
па рпспата, то§1о бе бтјебИИ 15—20 ргНуогепПса, а рП- 
ша!а је, бкого гес1о\П1о 60, ра I 70! буаке уесеп је ћ11а тика 
^сЈе ј како с!а бе б\ч бтјеб!е. 5рауа1о бе гћјјепо па рпспата, 
па б!о1о\чта, 1брос1 б!о1оуа, ибгес! боће, и ћосЈпПси, па б1ере- 
пјсата 1* јбргес! пиишка. Оа бе‘ Поћјје тјеб(:а \ §(:о тапје ргј- 
(\*огеш‘ка брауаји па ће1опи, бкјс!а1а ћј бе гПагпа уга(а 1 \;га!а 
кираопе, (е бе рге1уага1а и 1е/аје. ЦсИ је ћПо бпо§1ј1уо, јег 
би бе ргобСопје то&1е хгасШ, а хјтј, ба 2а1уогеп1т ргого- 
г:та ћјо је ракао.

Кас! бат с!о§о и 2а1\'ОГ, и рс1ак 14. ау^ибГа 1942. &., и 1 
ба( робНје рос!пе, \гес је ћЈо рго§ао гисак. ЈесЈап Јеугејјп с!ао 
тј је $уој гисак \ кгић. То је ћ!0 2ас1пј1 с!ап кас1 $и ргкуоге- 
П1С1 с!оћШ кгића. Те ^осНпе \м§е §а шје ћПо. РокЈопјепи пп’ 
ћгапи, ројео $ат роћЈерпо. бргат 1о#огбке, иаш пп бе 
уг!(' сЈоћга.

,
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Како кгика шјеби с1ауаИ, с1\'а ри1а сЈпеупо, о рос1пе 1 па 
уесег, сИјеНП би 1ор1и ћгапи. ВПа је &иб(а 1 с1об!а хасјпјепа. 
Себ1о је 1л1а оћПа1а. К'акоп б1о 1з1 бе бујша росПјеШо б1јес!о- 
\гапје, с!ауа1о бе јоб јес1пош, с!ок је ћПо. ТЈше баш бе копзИо. 
5 оћхјгош па шоји §1ас1, роб!о баш јшао 1 буоји бегри, ос1- 
шаћ заш обј&игауао с!\'а оћгока. II ргуо упјете, 2а гисак 1* 
7.а уесеги, ројео ћПт \ ро (п уојпјске рогсјје!

Како јс би(гас1ап ро тот с1о1абки ђНа би!зо1а, ргахпПс 
УеПке Собре, а хаНт пес!е1ја, тојет о1риб1и \г ха1уога то- 
(гао бат бе пасЈаН 1ек и ропес!е1јак Нј и и!огак. АП ргос!е \ 
сеПчЧак \ ре!ак, а па тепе као с!а бе гаћогауПо.

Кас! је и боћи Нобао (апиПсаг, иркао бат &а, §1о је 
ба тпот?!

МаПпи гикот, као с1а о (оте пе (гећа &о\'огШ:
„Уаб (гахе па1гаче:!... VI Јс1е(:е и Вео&гас1!...“
Ако пјкас1а пјјебат објеНо б(.о’ је б(гаћ, бас! бат бе ха- 

ргерабПо. „1таји пеб(о и гиката!“ — ропПбПИ. — „Оа Јо\Пса 
пјје росјпјо пеки пеоргегпоб( ба 1о^огбкЈт Ппеуп1кот?“ бје- 
ПП бе б(о тј РЈбсИег гесе:

*

I

I II

„Ако бе угаШе и 1о&ог, \ч§е пе се(с 12101!“
бас1, б о\мт (гпот и 11102^11 1 и с!иб1, ргоУОсПо бат с!ап

ј бекао.
(Ј боНЈ \т\и као и кобша. 1та јеПпа јп(егебап(па (гојка:

(Г! ро(сабш'ка ПЈУбе ји§;об1а\'епбке га(пе тогпагјсе: Ог&о, Во- 
бапас; Магко, Нгуа( ј Апс1г1ја, Оа1та(1пас. Ос1НШ би Па 1П11 
па Сгпо Моге, с!а бе Ноге рго(1У Киба. Окг1\'1јеп1 би Па би 1 
Нги^е ос1 (о^а ос1\тасаП. Ои^о би и 2а(уоги. Ак(а ро пјПшуој 
кгЈ\'1С1, ,;§еси“ бе ЈгтеПи 2етипа 1 2а§теђа, (е 2а§;геНа 1 Сг- 
по&а Мога. 1та 7—8 Је\теја. I ОП1 би (и сЈи^о. Копаспо 1т 
је баорсепо, с!а Јс1и па 2 ^осПпе и 1о^ог, и Јабепоуас. 2паа 
па пшсепје 1 и $1§ити бтг(. 1та т1асПИ Јп(е1ек(иа1аса 1 (еИ- 
пјсага 1*2 оус!абпј1И т<1иб(пбк1Н рос1игеса. 1та 1 сЈјесака ос! 
14—15 ^осПпа, батј бе&гН 1 бгес!пјобко1бка с!јеса. Теге(е јћ 
с!а би рос! уагкот брог(бко§: к1иНа „51оНос1а“ ог§ап120\'аН 
(ајпо иПгииепје га ргјкир1јапје ротос! §ит1, га ргора&апсШ, 
јпГогтасЈје 1 (оте бПспо. 1г 2а§;геНа је с!о\'ес1епа §:гира ге- 
типбкЈП котип1б(а (1* б\'Папс — ВгасПсеуа &гира), кој! би ос! 
ргјјеко^: бис!а и 2а§;геНи об1оНос1еп1. N0, роПсца 1И је гаПг- 
га1а. КапсПс1а(1 би га 1о§;ог. 1Ј га(\'Оги би 81псПко 1 гепа ти, 
1е КоГГтапп 1 иепа ти. б(агје§та боНе је с1а1та(1пбк1 а(1е(а 
Ра1о\'Јс.
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I) зођи је ирао роНсајас Рега, №јетас, рогпаи $Пес1г1ја, 
1 У1кпио:

„Тко је 1)г1са?“
„Ја $ат!“ — ос1ахоуе $е ир1а$епо Исе сЈјесака.
„Рокаг1 с1ире!“
„б(:о $е 1згјсе ро с!ире*и рогпаји?!*1 — јауј $е 4?1а$; 12

кираопе.
01је1е ок1је\га. 8к1с1а И1асе: ос! НаНпа $уе зи ђиНпе тосЈге, 

сте, као Н1а Ноје. 0\ге ђоје као с1а $е .рге1јеуаји јес!па и 
с1ги^и. Кга$1а п1је. а т гапа.

„01кп $уе!“
Ојјеге пе тоге с1а $е рг1§пе. Ко$и ђо1е.
N1 је пат ђПо ја$по, $1о је 1гећа1о роНсајси с!а ргоујег! 

копшгјје па ђиНпата ћпја2ко§: $е&г!а.
бкого с1о$Н от1асНпс1, окоуапј, капПопот $и о!ргет1јепЈ 

и Уикоуаг.
Тек $1о $е и $ођј, ос11а$кот опПасНпаса, пе$1о ргогјесШо, 

као 1а1а$от, иђасепа је по\га ^гира Пјесе.
„Ра 1о $и $ата с1јеса!“ — сисН $е јесЈап $е1јак.
„Оо $аПа $и Нар$Ш 1еат, а $ас!а кар$е риђПки!“ — рос1- 

ги,е:1Ј1У0 ођ]а$П1 јеПап Пдесак.
То ји!го Шо &ат оПуес1еп и капсе!аг1ји, дс!је је $а$1а\г- 

1јеп гар1$П1к. № ј\чс! тоје роргађПсе тосЈгот сПоукот, роН- 
сјјзкј сјпоупјк је парјбао: бир!

„СозросНпе, ја $е о^гасЈијеш, с!а те $е $а1је рег $ир! Ја 
!Ије$ат пј рјјатса пј $кНп1са, ие&о !$ргауап ргЈугеПпПс ос1 
63 ^осНпе. Ја $ат Нг\га1$к1 ^гасЈашп, Јгђје&Нса 12 ОаПпасЈје. 
VI те пе тогесе $Пот уга!Ш, ос!ак1е $ат $е ос! перг1ја1е1ја 
ик1огПо. Кпујсе пПсакоуе петат, сЈа те јггиске 11аНјап1та. 
(Ј буојој гет1ј1 Јтат ргауо агјја \ га$Ше. ТгагЈт сГћ о$1апет 
11 2етипи. 5ге1$1а\га га ЈгсЈггауапје јтат“.

К1јес $ир! је ргекпгепа 1 угасеп $ат и бођи. ОсПактПо 
пп' је. Ако $и П1јеП с!а те офгете рег $ир, гпак је Па те 
ГчЧјетсЈ пе 1гаге па1га&!

РобНје рос1пе 1о&а сЈапа, кгог ко1$ка с1уогЈ$па уга!а, 1*2 
2а#гећа је с1оуес!епа &гира ћи&агбкШ Јеугеја: јесШа $1апса, 
с!уа ђгаспа рага $а тпо.е^о бНпе сЈјесе, јес1ап пПасПс 1 јес!па 
гепа ђег тига. 5тје$И$е П1 и (Јуоп$пи $ири. Рг1јауј $и, итог- 
п! 1 ^ЈасЈш.

Јо§ јеПпот бат јтао ргШке (Ја уЈсНт $1о гпасН ри!оуапје 
$ирот. II рга1пјј роНсЈјбке $1гаге, роНИскЈ кгјусј .Ш јесЈпо- 
$1аупо $ир1гат‘, и !апата ри!ији и е!арата. Ођјспо $е кгеле

1

1

II |:
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ји1гот гапо Ш поси. Оо пагекЈпе е!аре $е $М&пе па ^есег^ а 
о$(апе ђег је1а, јег ха пас!об1е и 1ге5оушки га 1ај (Јап пШа 
П1је ргесЈуЈсЈепо. Ако паб!ауе ри1 $и!гас1ап, 1о §е <Јо#осН 2а 
1г1 1 СеНп с!апа. РШоуапје ос! 2а?геђа с!о 2етипа Ггаје 8, 10, 
ра 1 15 с!апа. Оуј поуосЈобН Јгпето&Н зи ос! итога, пебра- 
уапја 1 §1асН. Ојсса рагаји бгса: гагго&асешк, као ир1а§епјћ 
осјји, с!о1аге с!о игпјка, га$1:апи 1 &1ес1аји. бтПији бе 1јисН \ 
с!аји б1а!к1§а, кгића, уоса.

Ја бат уес 1ас1а ђјо б1агје§1па боће 1П бре2). ОосЈе уебегпј1 
кагап. Мје ћПо к1јисага Реге.

„Јеугеј! и гес!!"
ОасЈобто 1т б1јес!оуапје. (ЈрогогЈбто јћ, с1а сјт ројес1иг 

ћагет Пјеси ос!таћ роб^ауе и гес1, \га ргНуогепгка, како Ш 
јо§ јес!пот сЈоћПа.

Кас! бе пшЈјеШа ћгапа ргН:уогеп1с1та, оре^ иге$то $! 
раИ сЈјесј. КТекоПс1па ргкуогепјка га&ипсЈабе. ЈесЈап У1кпи:

„би? Јеугејјта, а пе пата?!“
АНеГа &а је искапо бакот 1 буаПо па гет1ји.
„1Јс1г1 бУ1ПЈи!“
„Иека &а!“
2\уо1 и га!уоги П1о је јесШоНсап 1 ПобаПап. 2ћо& себ1. 

ирас!а к1јисага и боћи, пјје бе то§1о ј&гаИ кага(а. Тек ро 
којј кга№1 ргеГегапс око 2 баГа. Раг^оуоп би бе кгеГаП око 
ћаПпапја 1 тисепја. ба$1и$апја би бе угбПа 1 Папји 1 поси. I) 
баоћгасаји, пајпеујегоуаППје ујјебИ би ћПе, које би бе гес1о- 
уПо, 2а кгаГко \'п'јете, рге(уага1е и пајјегоуШје ргоујеге- 
пе ЈбНпе.

„Иа П је рп'2пао?“
„№је рг12пао!“
„Рпгпао је!“
„ЈебГ, ргјгпао је, с!а је иШо Кга1је\Нса Магка!“
Еуо ујјебП, које ћј то&1е ћШ 12 то§ сЈпеупПса, с1а бат 

&а уосИо:
1. Опа сЈјеуојка, која је тибепа,

I тосЈга: ос! гаШјка с!о ћиПпа 1 по§^ 
Ме то2е с!а ћос!а т’ с!а 1е21, пеЈЈО ба'

2. Јес1па 2епа бПа је гићЈ^^! 
пебГо ргјгпа. Како ШбГа \у ' 
би јој ГипН и §етГаНје. С7

-) 1Ј пасП, ргес16Пгес!еп1.
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3. ИЈрбеша $и уе21Уап1 НбЈсата, ра ујебапј 1 ћаНпаш.
4. Кегс, тећапјскј ђгауаг, Нјо је НаИпап ј тисеп: ро1от1бе 

ти кобИ ^тисЈпо^а коба. Кас! би ргкуогепјсј 1НјеП На пш с1ас!и 
\ос1е, б!го§о, 1Ш је гађгапјепо. Ос1таН је 1/с1а1шио.

5. Бјеуојка Мјга ^игауа је 1 бргјјес1а ј б!га^а. ТикП би 
је ј тисШ. 1Ј Уикоуаги је $(ге1јапа.

6. 2епата, које па баб1и§ап]и пе се с1а ргЈгпаји, ОбЈт б!о 
ЈП сики, а^аге1ата реки ро1оуПа.

7. ЈеНпи гепи, па уегапе игсП^пиСе гике, оНјеб1бе о кНп, 
сикобе, ра па гапе погет габ!уогепе па сЈојката, теСпибе $оН.

8. 0 с!уог1б1е би с1оуес1еп1 бУ1 ргогуат т1аШс1. N3 пјјта 
$и коби1је ргПјер1јепе оП г^гибапе кт; Пса би 1111 ЈбргеђЦепа, 
$а тоЛпсата, о^гећоИпата, јгођНсепа 1 тисепјска. Иа се1и 
1 па ^1ау1 суогоуј 1 ро која гапа. Окоуапј, капиопот $и осЈуе- 
с1еп1 па рпјекј зис1 и Уикоуаг.

9. Бјеуојки К1гсћтајег 1оПко би 1икП, с1а би јој ргећШ 
сјеупи коб1. (УгаШа $е 1г 1о^ога, аН берауа).

10. БоуеПепа би сеИг1 бе1јака, којј би роћје&Н Јг 1о§ога 
па 8ајт1б1и. СеИп ауеИ. КЧјетсЈ се с1ос1 ро пјПт, с!а јћ Уга1еЈ 
и 1о^ог. ВШ се бге!п1 ако Ш б!ге1јаји ћег тисепја.

Рпсаји Па $е и 1о§;оги па ба]т1§1и игабпо 1ики 1 тисе 
га!осетс1. Оа ро$1о]е с!ебе1аг1. б\гак1 с!ебе1аг 1та Па ђа11па 
1ебе1 1јисП, с!ак!е (Јги&оуа. Ако пе ћаИпа Поћго, П1\га НаИпап' 
)Пета ]е: ПаИпаП Ш 5Ш ћаИпап 1 тисеп. 51ге1јап се ћШ 
лакако.

„Оа 1ј је ЈбПпа, с!а 1*ћ и 1о#оги тпо&о итјге?“
„А ^обросПпе, како пе ћј ћПа ЈбПпа ?“
„КоИко Ш ит\ге буакј с1ап?“
„А 1 ко ћј гпао? Мј гпато кас1 ос! пабе с1гигЈпе пе1ко 

итге Ш ле$1апе“.
.,А ос! се&а итјги?“
„0(Ј зуабе^а!... Мајујбе ос! §1асП ј ос1 тисепја... 1 ићјји П1 

јг геуоЈуега Ш ис!аге §уогс!ет ро §1ауј... КТоси јћ јгпобе,.."
Цебеуе бЈоге па ко1а као сјерапјсе. Себ^о, 

ро кој! 1је$, па „исЈМјепје" гапјћ рго-

В

,

. ;

■

Ш1 буој гибак, којј је ос! кисе с1оћ1о: 
~—-о-сЈгпа па б1о!тс 1јис1бкЈћ 1је§еуа

ујс. 1Ј га!уог јс с1оусс!епа 
:кас1 бшо с!обП и с]уопб1о, 

а1а ј 6 кгатрј. 5уак је то-
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паз1и1Ш сети је 1о 1гећа1о. 2а ос1тагс1и је $1гс1јапо 11 
ргНуогепПса. V/. пазе зође је иге!о 5. 81ге1јапј зи кгај Г)ипауа, 
кос1 8Јп1ега.

1тепа з1ге1јапП1 зи р1акаИгапа. Р1ака1 зи с1опЈјеП 1 пата
и зоћи.

1Ј Вео^гасШ КЧјетсЈ з1ге1јапја с1г/е и з!го&ој 1ајпоз1Ј, а 
и Нг\'а1зкој јт зе с1аје пајзјгј риђНске!: ргеко гасНја, по\чпа 
ј /лскиН о&1аза.

I/. пазе зоке ргкуогепјсј зи зе $ЈаН и киПјцји па гас1. Лс1- 
пог ји!га к!јисаг те ирНа:

„Носе1е П и ки!ппјј с!а сЈзШе кгитр!г?<с
I пе засска оН&оуог, таНпи јзрги/е1ит ргз!от, а ја зе 

ргјс1ги7лт екјрј. (Ј роПајзкој тепгј је 1ге1за1о аз1Ш хаНос!, 
кираШо, с!уогЈз1е; ргес1 2§гас1от, тепги, зргетаИ зрауасе 
зоНе, сјераИ с!г\'а, сјз1Ш кгитрјг, Нипс1еуе, ^газак, кириз \ 1. с1.

Ја ШИ зјсо с!а слзИт кгитрјг.
Кас! зто зе угасаП и ха1\'Ог, з\ч зи 1таН тпо&о кгиИа. 

Ос1ак1е? 13а §а 1та БШп^ег, хпатеиШ 1ире7, пПсакуо сисЈо. 
]\акоп пекоПко с!апа, 1зао зат геко^позагаИ 1егеп. бИуаио 
зат/ТгеИа1о зе гЈјезШ сЈзсепја кгитрјга 1 ргсИасШ зе па гасј 
и Шрегапји. Сјт зе икага1а ргШка, ихео зат сКлје кап!е уоЉ 

I ј иИасЈо ЈН и 'гаИос!. Нфо1ека 2а гас1 и 1гре&апј1 га 1ај с!аг 
НПа је з!ау1јепа. бгесот је 1о И1о с1ап уеПкоЈЈ сјзсепја. Мако! 
1гре/.агјје \ НоПпПса, и/тет сјз1Ш раисјпи I ргазјпи за рго-
/ога I сјз1Ш кираШо----------- 1* ^гсЈје зе пе \'1сП. Оуако зат

!. зеИЈ озј^игао оуај зек!ог гаПа ргоИу з\'аке копкигепсце...

!

*1

\а з1о1о\чта и 1гре2агјј1 1гј ри!а с1пе\'по зи ИПе роз!а\'- 
1 јепе козапсе за рЈгатШата пагегапо^: кгиИа. ТгеИа1о зе зпађ- 
сЈјеИ \'ес п ји!го, а зрогес1по рг!је гиска. Као „ро$1оупо“ исј 
кгог јесЈпа 1 12асј кгог сЈги&а \та1а. 1Ј Иос1и, 12 козагјса сП&тШ 
ро котас1-с!\'а, с!а зе пе рптјеИ, 1игШ и пјес1га 1 с17еро\'е 1 
з\'гзШ и „Нипкеги", &с!јс зе сјзИ кгитрјг. Ти зе ЈзргагпШ 1 

3 \'га1Ш зе пекоПко ри!а. 1Ј ји!го, ка<Ј зи козагјсе ИПе пасе!с', 
з!\'аг је Јз1а 1акзе. Кгас1а је ИПа с!опек1е 1 1о1епгапа 1 ро!ро- 
то§пи!а. Ји1ка, па кгаји Погиска роПсајаса, се$1о 1)1 оз1а\’Па 
јесЈпи козагјси с1а зе роз1и71то. Сак 1)1 (Ја1а 1 хпак .б;1а\'от 
с!а је роз1а\'!јепа. АН пјје з1иШа з!о зе тјто 1о&а Посгас!а.

Магјса, Нјера ј р1етеш’1а с!је\'ојка, гасШа је и киШпјЈ. Оа 
П као патјез1епа Ш Иарбепјса, пе гпат. 1г росе!ка пи је кп- 
зот сЈопозПа јс1а, с!а зе орога\'1јат. Сез1о ђј с!а!а з\чта ро 
котас! ктПа:

-•

.

„5акп1е, Ш ројесШе, с!а уаз пе уШе!"
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I) ји1го, кас! 1зј сЈогисак росео, и 1зЈГеи Ггрехагуе је иуцек 
ђПо ро 5—6 бо1ја тНјс/ка, како роНсајсЈ пе НЈ тогаП секаМ 
па ро$1и§и.

Се$1о ђП) ирао, ихео §о1ји тНјека, $акг1о бе Јга угаГа 1 
1брга2П10 је. Ка1кас1 2 1 3. Јес1пот те Ји1ка иНуаП и бГеП. 
„0618110“ бат 4 бо1је.

„бга 1о гасНГе?"
„Рцет тПјеко!“
,,Тко уат је с!ао?“
,,Роб1ау1јепо, ропис!епо!“
„2па1е П с!а бе пе бгтје?!“
„То П1је$ат гпао!“
КоЈ1 риГ, пек1 роПсајас Оа1таипас гш рописНо бо1ји 

тНјека 1 кгиНа. ТаПа ђЈН бјео. Ако 1лИ об!:ао бат, Иг2о ћП1 
је 1бргагто, сЈги&и игео, а кас! Н1 ђПо бгесе, ј Ггеси...

Тас1а ђј Ји1ка и сис!и:
„КоПко је ђПо §о1ја?“
„РишН Ш ргагпШ?"
„б\ге Ш1 бе С1П1 с!а бГе VI пе1и с!ауо!...“
О роПпе 1 па уесег, бра^от ђЈИ угН ко1јепа роуегао &асе, 

парип10 Ш као П\Нје угесе, котасНта кгиИа. Мој роугаГак и 
гаСуог јеугејбка сЈјеса 1 „тиб1ег1је“ и $ођ1 гас!обпо ђ1 с1осс- 
каП, јег Објт опШ, кој! би рг1таН Игапи оП кисе, пкко П1је 
1тао кгиИа.

Јеугеј1 би §Јас1ш. Оо§Н би о&1асЈпјеН. Тгеђа јт ротос1. . 
ОсПисШ бто с!а тибке I гепбке и&игато и киИтји па гас1. I 
ЈбрјеЈо је. б\Н би рото^П. 1таП бто буоји „табопбки 1о2и“. 
Е\о како је 1о Шо:

Могпаг Магко је гасПо и киНтјк РпгосЈпо, с!а је Мапса 
ос! пје^-а гаГгагПа који иб1и§и, оп ђј јој 2е1ји 1$рип10. Ро 
Готе, ја, а!1е1а, 1е тогпап Сг&о 1 Апс1г1ја, осПисЈбто с1а бГуаг 
Јеугејкј ргес1ато и Магкоуе гике, па1те с!а МагЈса гаГгагј 
(ја Јеугејке с1ос!и па гас1 и киИЈпји. 2а тибке јтао је с!а бе 
ђппе аПеГа, с!а ЈН ргеко к!јисага №ко1е ос1уес1с и „ођесапи 
гет1ји“. 5ус је и$рје!о.

бГапјј Јеугејјп, сЈи&асак је 1 пе$рге1ап, ргауа ргШка 
0&1ас1пјсПИ бес1ат 2а1обИ. Тко рогпаје уепесјјапбко^ јипака 
тагјопеГбко^ кагаП§1а Рап1а1опа, ра кас! бе каге с!а ти па 
с11аки паНсЈ, гек1о бе $уе. N0 паб Рап1а1опе га та!о п!је ро- 
/куагт $уе. Кзко ђј сЈобрјео и (грегапји габ1ао ђј 1 као с!а ти 
је 1о гас!а1ак, ргагшо ђј кобапсе 1 ришо пјес!га. Уа1ја1о је 
исШ &а како бе кгас!е. Ро та1о1
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КасИо је б1о је бИ&ао. АН Нгхо је 12авгао $ек!ог гас1а: 
Ктајгас1е је счбИо брауасе боНе роНсајаса. Ктабао је уге1о „бјго- 
\чпе“ ха б\'оји „Јпс1иб1;гјји“. 1Ј га(уоги је $1а1по корао ро 
бтеси, које 1з! с!опобШ \г капсе1агјја, 1е ос1 рПсауаса ргаујо 
а&аге(е \ ргосЈауао П1 ро кипи кошас!. Робао је јбао. II боћа- 
та роПсајаса ћПо је рПсауаса па рге1ек.

ВПо је јоб јес!по уге1о рпНоПа: Вак§1§1 га 1јибке ос! кгит- 
рјга. 2а пјЈИ је ИПа ргауа ја.?та. I роПсајсј 1 пјЈИоуе тПо- 
бИ\'е Иј бе ргерогисПе. АП бе ргерогисПа 1 јес!па уеота кгирпа 
Пспоб1: Тота, ротосп1 косјјаб, кој! поси, \т. 1о§ога па бај- 
тј§1и, коПта уисе 1је§еуе па ^гоћЈје...

Тота је с!о1а2Јо и киНтји буако рОбНје росЈпе, Па пе§1о 
ројссЈе ј ропебе ротјје ха буоје рга§с1се.

„Верј тој §:оброс1, Ии тј с1аП (:е 1јибке?“
„Сјка Тото, \'г1о гасЈо, аП пе сЈапаб, јег бат оИесао... 

1\Те^о, Јта(;е П и §(о? Угеси Ш бапс1ик?...“
Сјка Тота је па§ао \'геси 1 осЈпЈјео с1оз(:а кога ос! 

кгитрјга.
I (;ако гесЈот (п с!апа.
Се(\'гН (Јап, с!ок бат ти рото&ао с!а рипј угеси, 

ирПат &а:
„Сјка Тота, коПко б!е Ш посаб осЈуеП па §гоИ1је?“
„А јес1по реПебе(!“
Е)ак1е росккЈага бе ба отт §(о бе сије! Кабпјје је о\'а 

Игој роб(ерепо габ(ао с!о 250 итгПИ3), га 24 ба(а, ос! §1асП 
1 ос! ИаИпа.

;

Јј

3) 1Ј оуогп ро§1ес!и дгаЈапт Коз(а Тотабјс тс!иб(пја1ас \г 2етипа 
баорсјо тј је:

„1Ј бОбНопЈ „брог(м и 2етипи (гагјо бат бЈпа \'1абшка Вохтоујса. 
1и бат па§ао и рпрКот б(апји §и§ауо§ КЧкоЈи Ро1јапбко§, §1а\то§ ко- 
с1јаза, кој1 је поби :х 1обога па бајт1§(и уогјо (о\'аге тг(ујћ па §гоћ1је. 
Н(јсо баш с!а јбкогјзћт рпНки с!а сЈогпат §(о§ос! о 1о§оги па бајтј§(и. 
(Јркго бат §а:

— Оа \\ је Јб(та с!а (оћко 1јисИ ипиги и 1о"оги?
— Јисс бто о(ре1ја1| 5 ко!а.
— КоПко јс (о? КесКе VI тепј ћгојет коПко је (о?!
Оп бе таЈо гатЈбНо, ра гесе:
— 250 котас!а.
— А ос! се^а итјги И НисН?
Оп тј је о<35о\'ог:о 1а1:пзкот ^:ја»побот.
— КесНе VI (о тепј па§кН Ја пс гпат 1а(јпбк|.
— ОЈ &1а-сП : '>.пето§1об(1.
— А §(о гаИе (| 1јисН?
— 2па1е, еозросИпе, опј риМјс1, ра тогаји сирап (га\’и с!а 5ис1е

га^ло.
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^акоп пекоПко с!апа, кас! бто \7. киПЈпје с1о5П ба каха- 
иот, а!1е1а те Об1о\ч:

„МоНт уаб, Мке \м с!а сПјеШе гисак и ^огпја ос1јс1епја, 
ја пе то^и \чбе!“

„б1а пе то2е!е \Пбе?! \м, т1ас1 ј јак као ПП\, а ја б1аг, 
тгето&ао 1 итогап!...“

„1\Чје 1о!... К!е то&и \Пбе с!а §;1ес1ат ргЈхоге јхтисе- 
п ј II 1јисИ!.'..“

1бао бат. Еуо б!о а11е!а \Нбе шје то^ао с!а "1ес1а. ,.
11. II бат1С1 1та соујек бау и кг\П. 1 кобиЦа па пјети 

је и 2§гибапој кг\П. Оебпа гика ти је уегапа 2а с1ебпи по&и. 
\Те то/.е с!а бе ЈбргихЈ, ш с!а и$(апе. Опако 2§г1з1јеп 1 уегаи, 
еисе бе ро росПл. Кгог сЈоијј оП-ог па угаНта б1епје 1 (га21* 
с^агеГи.

12. 1п2епјег а^гопотјје (Киђига), којј је ПЈо кос! Мо^сга 
2ароб!еп, тисеп је \Пбе с1апа. 1\јб1а шје ос!ао. 1брге1з1јап је 
1 иђјјеп.

13. Ако ргЦуогепПч пј 1брос1 ђаНпа пе се с!а рпгпа, ро\'С2и 
ти ође гике, ђПо с!о ИПа. 1б1о 1ако оИе по.°;е, ра оНе поде \ 
оће гике гајесЈпо. Кгог паб!аП ргоз1ог, 12тес1и &гисП 1 коЦепа, 
и\-1ас1 бе то!ка. Кгаје\ч то!ке бе роб!ауе па с!\га б!о1а. а 
соујек об!аје \Пбес1. Тако ђ*1уа ђаИпап. Кас! бе опебУ.јебИ, ро- 
Нје бе ба јесЈпот Ш сКПје коГе \'ос1е. Ра орс1, гипс1а га гипс1от 
Наипа, ос! бУЈјебП с!о пебујјебП.

14. 1\Такоп игаШПпо^г ИаПпапја, с1о1а21 шисспје ргбита. 
1та јесЈпа Пабка, ргебјесепа игПии, паНк па гетепагбки РебјЈи. 
I! бгесПпи 1о.^ ргобјека ите!пи бе ргбП јесЈпе Ш ође гике ргг 
1\:огеш‘ка. 5а кгаја б1оПос1по." о!\'ога, јесЈап ргШбпе као и 
ба\чгаси, а с1ги#ј 1исе ргб!с. Копаспо и пок!е 2ађас1а кПпоус.

То је 1)ј!а ЈгНка како ђј јгоП с!о ројаза ђШ сЈјеН с!ап па бипси, с!а 
5о зиЗе, : јг|?1ас1гпе1: зи ђгго ргорасЗаИ).

— б!о јесЈи?
— Кешаји пШа. 5ас1а би с!ођШ с!\га уадопа кириза.”
АННо Тотабјс, за б!апот и 2етипи, КагаНогИсуа 17, баорст пп је:
„1942. кг- ја I ро пе!ко ос! тоје рогосПсе б\гаке посј бто Ие/.пгаП с!а 

\'кПто коНко 1јебе\га ргепобе. 5\'акос1пе\'по н ка1епс!аг зат ППјсхЈо ђгој 
ко!а. Кај\*!бе је ППо 8 <1иђге1агбк;П 1 бресШегбкЈђ ко!а.”

Оак1е ро о\мт 5УЈес1осапб1\м‘та роћтНијс бс с1а И\ јс ипига1о 250 
с1пе\-ло. I ујбе! Јст ако је ро ка/.јуапји Ро1јапбко"а и 5 ко1а ђПо 250, 
себ1о је ђ;’о \Нбе, с1о 8 кс1а. ‘

/бН ^га<Јап:п ЛНПо ТошабЈс, па шо!ђи рогосПсс Рс1го\мс \л Уа1јеуа, 
јшао је <Ја ргоујеп с!а Н је и Јо.сгоги па 5ајпи'б1и ишго ас!\гока1 51еуа 
Р1го\1<Ј. 1ЈбрЈје1о ти је с1а ос! \1П<о1е РоПапбкоеа сЈођјје брјбак „01рс- 
!јапјћ‘* „котасЈа”. 13апа 2. поестђга 1942. гесЈпЈ ђгој па брјбки ђ!о је 52(37.

11;!
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15. 1_ео КоГГтапп је ос1 сЈођЈјепПт ћаипа Ггј сјапа 1сгао 
гкротјсап. ТикН би #а I ро &еш1аНјата. Кас1 у13е пј.јеби ЈтаП 

• (1;е ј б(а <Ја ђјји, 'ас!а би ти покНта бИраН ибг.
16. Меко^ ;• Лпс1п‘.ји, с!оуеН $и око 8 баИ па \'есег. 1Ј 10 

. >а ј би &а ј/лгеН па „ба$1ибапјеи. А&епи $и око ро!а по(Н га(га-
/.<!! с!уа јака ргНуогепПса. Кас1 $и о\м с1обН и капсе1агјји па 
ргуот $рга1и, па рос1и је 1е/ао Апс1г1ја. ТасЈа $и &а а.б^епИ иПа- 
га!{ по§*ата ро $1ађшата:

„б(о $е 1и рге(уага§!“
РгНуогспјС! М1 АпсЈпји сЈопЈјеП и сеПји ђг. 3, ко.ја је ис!е- 

$ег«д као бапПса. I! пјој је ђјо јесЈап 51оуак. 1Ј бапПси $и с1ош‘- 
је!Г шг1уа соујека! Ти је о$1ао опе посј 1 сЈјеН пагеПпЈ Пап, 
а рОбПје ро! пос! ПобП би адепН, 2г1\ги бГграН и \теси \ оП- 
\|Г:П је. 81оуак је сио:

„Јо§ јесЈап Гебкј катеп!..."
17. НЈекј ;* Вигоуас, роНПсНо!, 1Ио је ос!\'ес1еп па. баб1и§апје, 

ок.чуПеп с!а је ппао хас!а1ак с1а ђгап1 ђагПсаПе. Рогјсао је. 
В1о је ђаппаи \ шисеп. № кгаји је рп/пао:

„Је$1, ја $ат инао Па ђгапјт ђагјкас1е!и
баб1а\Нјеп је 1 ро1р1бап ргоГоко!. Тас1а, б т1а20\Нта кг 

!/. ги$1а, ирНа роНсајсе:
„А §1о $и 1о — ђагНсаПе?**
ТаПа<пј1 котезаг роПсрје Сиктап, ро ргоГебЈјј с1гкибја- 

: (б!о бто пакпасЈпо с!о/паП, кас! је ђјо ргетјебГеп), и кап- 
сс!ап’.П, ргауесј акгођаспе, б #1ауот па б!о!и а по&ата и \Пб, 
(НкНгао је рго!око!е Ш Ш'јеб1аје га УП1\о\'аг Ш 2а&геђ'

Се$1о је с!о1а/ло и 7.а1гог 1 ргорјЦуао роб1гојспе ргкуо- 
гешке га§1о $и иђарбепј.

„Тј се§ и 1од-ог! Тј па \'је§а1а! Теђе се б1ге1ја1Пи
I) гаГуоги је ђјо ј јесЈап Сгиас, АН.ја \т. Магока. ТЈбНјесЗ 

!иос!о1ота Ш песе^г бПсио.бг, ргеко Тигбке, Сгске \ Јие:об1а- 
\:је П10ГЛ0 је ђШ гера1п’гпп и Ргапсибки. АП Па1је оП Вео- 
Ј?»ас1а, пјкако. Г\текоПко ри!а ђ!о је \тасеп и Вео&гас!. 1п1еП- 
:г п1ап Сгпас, теп1аИ1с1от рга\го§: Ргапсига. Кас! §а 1*е С<ик- 
тгп уЈсПо, тјб1есј с!п је О&ашп, пагесП ти с!а 1$рги21 гики, 
с-.п ^а ђјје б!арот. Сгпас пе с!а.

„2аб1о?“
Сиктап осНтђ* ј пагесП роПсајсЈта <Ја .б:а ос1\;ес1и и 

псе1апји, осе\чс1по па ђаИпапје. Сиктап ха пјјта.
1Ј НосЈпПси га/лика $е АПја па пјетаскот јегЈки:

^ „Ја бат Магокапас! 8а птот {ЈОУОгНе Ггапсибк1 Ш пје- 
таСкЈ! 2а§1о Носе1е с!а те ђјје!е? Оуо је „ђ1је1а ки11ига!<(

Ц
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Сикшап 0б1ас1е обгатосеп $а Ларот и гисј, а АНја бе 
\таН и <1уоп§1е.

Сиктап па бигћцапје рјјапбПга. иуео је бјб1ст с!а рјјапс 
роНје ба 3—4 кап!е уоНе ј опако токге, и ПккНПт ок(оНаг- 
бкјт бапјта, Об1а\Н и с1уог1б1и па Не1опи.

ЈесЈпе уесег! је оп бат, ба иНсе, с1оусо иајегпод* сЈотаапа 
— 1 роПо $га ба пекоНко коГа \*ос1е! Како пебге1шк пјје Н10 
рПап, пеЈго итогап, ујкао је, рго1ебИгао је, об1оНосНо бе 1 
рг1Нје.егао к пата и боНи.

0\?о би рогпаН с!о«:пс1ајј, га опо кга!ко угјјете, па које 
бе ОП1 оПпобо. 1Ј2т1то бпс! псрогпаГе с1о<глс!аје, га 4 досНпе, 
ра П1 ротпо21то бп 0111П1 б!о бе с1ог.>*п(1а!о и ЖоНпата роН- 
сПбкЈћ гаГуога и НптГбкоЈ, ра сето с1оИИј копНЈге бПке и б!о 
бе НПа рге!уоп’1а па*а гетНа 2а упјете пјетаске окирасјје 1 
пеб1а\*пе пегаујбпе Оггауе Нгуа(бке!

!,
I

.*=

буакј с!ап, и поПпе 1 па \*есег, и ПсогЈбГи роИсПбке тепге, 
окипШ Н1’ §е поНсакл, с!а и \чс1п Ппеупе гапоуПесН бабЈибаји 
баопсепт 1 пагес1епја, а пјПтоу б(агјеб1па Нош’р; Иј 1111 осП*2ао 
1 тога1пе роике.

Јес!поо;а с!апа 1111 је ^оуопо о иг\м§епот рогјуи роПса-
јзса!...

Ја бат габ(ао б кгипјепјет .сггабка ј $1и§ао... РобНје (ос?а 
16§1о је пагесЈепје: Кас! је гарог(, с!л пе бтјјето б!и§аН §(о 

з*е јгоуоп* ...
Оре( $ат бе парит’о и§ипа. А(1е(а 1 тогпап’, којј би биге 

и га(уоги ј гпаН капа1е, па§Н $и роигПапо Псе, ко1*е бат поб!ао 
коб то?е б(аЈ10с)ауке, Ка(ап‘пе ис1. Ваиег, и 1ас1пбпјој ОиЈеп- 
Пегбгоуој иП*С1* 8, с!а пп* ро§а1је и га(уог јес1по осПје1о. раг сјре1а 
1* гиНПа ро брЈбки. Соујек бе уга(?.о б рогикот б(апос!ауке: 6а 
ја кос! т*е б\*о.е:а петат уј§е п?§(а, с!а би јб(е пос! то? ћарбе- 
пја .\ТПетс1* $уе „рогатоуаН" 1 оЈпПеН!

Шагзс !е Н1о (егак. 1Ј§1Ј1\', ргНа\*. јгпстоеао, ео 1 Ноб! 
ОоНаскап с!о коб(Ии! I РтоЈе гикопбе! I тоје г1уо(по сПе!о! 
б\*е $и ос!пПеП! бЈеНт $е Об*о\'Јса. Нао§епЈа 1 б(геПап1а и тпо- 
ц\т б1ис*л1*е\ч'та 1шаш рПаски као роуос! 1 рогасПпи!

5(апо6а\'ка и рјбтепој тач'и који пи’ !е с!а1а, ЈгтеПи о$(а- 
1ок пауосП: с!а $и $е поб10С? поуо# еугорбко# .роге(ка рго- 
рНаН:

( •

Ц
11

!

„Ба П ПогНјс јта пеесПе ?те(ка?"
ХНбсће, кои 1*с ргПе па$ рогпа\гао НЈкипсе, ос1Нгиб1о 1т је: 
.ЛНјетсЈ пек ират(е: га пјјћ је га( р!јаска!а



' ‘I

179

Могпап би обк)1)Ос1сп1. Сг§о је \г га1уога оШао гаупо
и бити.

3. XI. 1942. — Оо/иајето с1а је иИарбеп 2игап, иргауке1ј 
аргрујгасјје. Казшје бе с1огпа1о с!а је ићарбеп гђо^ б1па. бап 
ти је, гаЈСсНш ба иекјт 1п2ЈпЈепта \г ГађгПсе „1каги$“, а\чо- 

рођЈе&ао. ОскиЈсН би 1 иеке р1аиоуе.
7. XI. 1942. — ЈеПиа 2еиа „Маг1иа“, с1а 12ђје&пе тисеије, 

ргсгега1а је.бекј 2Пе. Ос1уес1еиа је и ђотјси. Теге1е је с!а је ро- 
ППсагка!

иот

1\а гас1и и кшиијј росе1а те 1гезИ та1апја. Угасат бе и 
хаГуог. Вег Пјесијка \ 1се§а, 1ек пакоп 5 с!аиа би те офгепиП 
и ПоПиси, и роПсЈјбко ос!је1јепје.

ВејЈпет и текаиј кгеуеч ба сЈбИт гиђ1јет. 1брос1 §1ауе, 
итјебГо а§*1е, с1ре1а Ш котас! сјерапјсе, рга\ч би Јабшс1 ос! 
регја. РобПЈе ^осПии Паиа, суо, орес 1е2Јт и кгеуеш буисеп! 
Објесат бе ис!ођио. УЈбе пе&о §и!аије кјијпа, кге\ге1 1 1е2апје 
пи угасаји биа§и 1 Објесај с1а бе ргсрогаПат \ угасат погта!* 
пот 21У01и. Уа1јс1а је ђоПиса рге!бођ1је б1ођос1е.

1Ј бођ! иаб јта с!сбе!ак \г гаШога, тесЈи којјта би уеапо 
би&а\чп. 1\Та с1ги^от брга!и јта јоб јес!па бођа ба ђо1ебП11 
Нарбешата. 1Ј 2епбкот ос1]е!]ки, 1б1о 1ако, 1та 10—15 Иар 
бешса. 13ап]и 1 поси бто рос1 роПсЦбкот б!га2от. •

1г ђоПисе би 01ргет1јепј и 1о&ог Кгибес1о1ас 1 с1ги&о\ч.
Оап1 и ђоПисЈ 1еки јеПпоПспо, а 1 с!обас1по. \Тета б!а с!а 

бе ска. Сабпе бебЧге Ш берауј ђпјас ко1рогигаји „Уцебпјк 5у. 
Јоб1ра“ 1 пеке с!ги§е геН§рогпе риђНкааје. Во1ебП1С1 кири]и, 
аН та1о 1ко ска. Ја скат ка1епс!аг „5гсе 1биб0У0“ 1 буе б!о 
ии гики Порас1пе. 2а ђегђобсе оуакоуо је бИуо и\чјек рг1у1а- 
С1УО. 1Ј јес1пот с1апки скат како ]ес!па буеиса пауосП јесИп! 
.Чисај кас! бе Јте ђо2је, и тоНии, бротетПо, а с!а ти $е П1б1а 
пјје 2а1га2По. \а с1ги§от тјеб!и, и уе21 ба гксјјот ргоИу 
рбо\'ке, Н\'аП бе јескт роНс1]бк1 счпоупПс и Негсе^оутј којј ]е 
јесЈпо^ ђо&оИиМеЈја кагшо, 1е бе рогШаји б\и роНса]с1 Па $е 
па пје^а и§Јес1аји! \Тсбге1п1 зсгјђае1) пјје \исПо паНсјс б1\7агј: 
с!а ујега па пагос! пе с1]е1ије П1 Објесајпо »и ос!^ојпо, 1е пакоп 
бкого 2000 ^осИпа топоро1а ујег$ко§: ос1§:о]а, осПије буоји 
исгпос ј 1га2ј ротос роПсЈје! А 1 рогсс! 1о&а, јоб и\ч]ек 1га21 
Јбк1јис1УО ргауо рискс ођике! КиђгЈке сисЈеба, 2а1га2епШ 1 с!о- 
ШјетН ииЈобИ, б поусшпт ргПо&от, као 1акбепот тагкот, 
уг1о би ђо§:а!е ј Шоге гаИуаШо §:гасПуо га — таГегјаНбИбко

!!1!

4) РЈбас, бкгађа!о.

I
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зћуаипје геНдјје. 1та \ч*1о с1оћгП1 б1\'агј, о којјта сето ја ј 
ророУ! Јтап и§ос1пП1 гаг§о\'ога.

Кас! пета роНсајса и зоћј, „рптато робт“ за гапзт \ о 
роНибкот гћјуапји и гепПјј ј 1ПОб1гапб1уи.

2ас1пја розса Попобј \чјез*, с!а је „МагЈпа41, оиа која јс 
гПе ргегега1а, ро!зје^1а 12 ђоПнсе. Кга1ко гаИт, јеПпот Вга- 
сНс с1ос1е и бођи $а\* гђипјеп, 1 кагије како је па ^огпјет $рга- 
1и, $а роПсајсет 1§гао баћа, Ло је јес1ап котипјз!: Јбкогкио 
1 роћје&ао 12 ћоНнсе. РоПсајас, сит зе зјеио ђје&зша, с!ао зе 
и ро!јеги га роћје§Нт, аП ат је с!о§ао па иНси, оћоп ?а пе- 
коНко ИНаса 12 ге\*о1\гега. Вје§;б1\*о је НПо ргјргет1]епо. РоН- 
сајас је ићјј*еп, ВгасПс је ос1\*ес1еа и роПсмј 1 па баб1и§апје, а га 
Нарзетке и НоПисЈ је рооЛгеп ге2Јт рпбтоЈге.

I

1. 1 2. поуетђга 1942. — 5\м 5\Јеи 1 Оибпј с!ан. Како 121021 
и гаПпјата, је1е па сг&и, гоксаије б\чија, суПјенјс осЈојсасП, 
§;1и§:1анје сигкј, ио\ннбк1 с1апс! 1 гек1ата б1\*агаји ћогјсно газ- 
ро1огепје, гако о1е^*ии1а 2\;опја\*а — с1он, скт, с!6н 1 \Пс1 кг1- 
гаШета па с1ап 5\чН буеИН 1 па фт розуссеп изротеп1 итгПИ, 
бИага шгођпо габро1о2еије. Робје1а Ио1ебтспна је ђгоји1ја. 
5кого б\П розјеИоа с!о1а2с за кНата кгјгатета, патјепјепНг 
к1сепји §гоћо\’а. №јрпје По1аге и розјет 1зо1ебП1С1та — ос! 

1 По 3 — ра се па §гођ. Кгјгашете $е роја\*1зе 1 па $1о1и и бођј.
Мгтаска 2\*опа ђгесаји: с!оп, с1оп, с16н... 2\;ико\ч $е и\'1а- 

се и с1изи 1' као и ргагтт 1јсбкођпо с1је!ији. Ро1бјесаји па 
тп\*е, 1 па игазе роуегапе $ пјПшуот зтгси.

1тат ргес!а тпот јес!не поујпе којјта (Јапаз з\;е иаНсе, 
и бУ1*т гетЈјата, ша за како\*от \г1ас1а\'1пот. С1аисј, поуеЈе, 
рје$П1ск1 ба$1а\ч: 1ј §тас!и бјспа — Ро$је1а назпп рокојнјсјта 
— Оизпј (Јап — Кпгап(ете па тајсјпот {ггоћи. 5а<Јтпа оујИ 
базгауа $и 121је\ч рје1е1а, ибротепе па рокојпе, розтппе 1ји- 
ђауј га тПе ргетјтие. 1Ј бкгизепе 12!јеуе озјесаја, итјеза зе 1 
копјипкшгпј роПИскј габип: РаНт јипасјта... Оа, 1 раПт ји- 
пасјта! Тгеђа уеПсаи* оЈјегапе и зтгг, како ђј 21\;е орбјепШ. 
Јипасј $и зато пјЈПслч тгЈлч! Оги§1 $и „ђапсНи*4!

В1а^(Јап 5ујН 5\*еиП с1о\осП бе ијсзпо и уеги ба Оибпјт с1а- 
пот, по 2ађогау1ја јт зе Ј2\'ог \ гпасај. Сгкуа 1бИсе с!а је 1о 
з!а\'1је бУеИН 2а па гепПјј јгугзепа с!је!а зуеЈобВ, а Пибпј с!ап 
с!а зе б1ауј као гајеПпЈса ул\\П \ ппЧуПј, и којој с!а /Јуе б\ч, 1 
2IV! 1 тг!уј. N0, ки11 тг1\чП ^иђј зе и 1аш! тПстја, па јгуоги 
геН&ЈогпојЈ Објесаја и 1јисПта, кас1 је \;гНо\'1П гакоп \;о1је 
нгнгПћ пас! 2тта <Ј;е!оуао као зпа&а ГготобИ \ косш’са с1ги-
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.ч1\'спот гагуоји. N0, итоуапје 1 1јис1бк1 паргес1ак кики тг1уН’ 
с1ас!с с!ги§о гпабепје. КЈт1јапЈ росИ&озе кгат б\чт ћо&о\чта. 
01ис1а 5\и 8уе(ј... .

Оок зи бе робјеИосЈ 5о1ебпЈка ро та1о гагПаги!, 1$ргигеп 
па кгеуе!и, га(УОгепП1 карака, и с1г1је:те2и, (1ас1о11 бе и пНбН, 
које пн окоНпа рокгепи. ОИигеС објесајјта бСуагпе <Јићо\те 
гајеНшсс, ћсјјепја, сегпја 1 сПјеуа опП1 којјћ уЈбе пета 1 01пћ 
којј би ОбСаН, с!ић бе росЛаје табИ, Се иге 1исаИ ро ^гоћиШта, 
ос!је госНнпа с\ијесет кШ ^гоћоуе тШћ ргепипиНћ, раН бУ1- 
јесе ј паНјеуа и1је и гЈбке, га рокој с1иба' пјП10\чћ ... А &с!је 
би §гоћо\ч пабјћ рокојпПса? — — — — — — — —

ОибСа Спппа бе гагПагЈ ргес! тојјт осјта, а и уЈагпот би 
с!апји ос! б1апе \чсНт игабпе, б(;гаћо\’Пе, тапјкауе 1јис1бке ко- 
б(иге, којј бе сНги V/. кобсиппсе, а јес1ап тикао &1а$ бе &ићј и 
ргобСоги:

„Мј бто тгс\ч, којј #о\;оге гтта. М1 бто ош, које је 
бппЧ ргегапо рокобПа, јсг бто бе б1аћо ћгапШ, јег бд^ чиГке 
ћПе пабе пшке 1 пароп. 1Ј ро1јЈта, и иСгоћ\ 7ЛгпГ.угпој, иа то-4 
п‘та, и С\’оппсата обСау1$то хс1гау1је 1^‘па^и; паб 21\;оС пат' 
1ије ргЈбСајао; ћо^аСбС\;о иабст Сгидот бСуогепо, сЈпцрта Је 
рпрасћПо; 21\;ос иат ргоСјесе ћег Сгаска б\НјеС1а, ћег сабка рга- 
уо^’ \ебе1ја, ћег ирогиауаија рга\;е 1јића\;1 1 гпапја; 21УЈеН бто 
\ јегијисј, секајисј с!ан па&гас!е ... 1\Таба је па&гас1а бап ујебп1... 
Об\;ес1се паб! Об\;еСЈСе бе, ћгасо! Вгго 1 као пегпаПсе бгпо 
итгИ; 1јићпе бе, обуојјсе б\чјеС, а и пјети ргЈбСојпо тјебСо 
га б\*е!“

1

Оги§1 &1аб, јоб рготикНЈ1 1 јасј, паПјаса рт:
„М1 бто ттч, којј кгог &и$Си спнпи пабП1 сЈапа, рогоћ- 

1 јеиа пагосЈа, паггјебто б\;јјеС1о ћисЈисЈћ с!апа, га које $то ро- 
1о2Ш б\;оје 21\;оСе“.

„А Ско бСе?“
„Мј $то ћШ пас(а пагосЈпе 2а1о$и. Ро&тиН бто и гаСи. М1 

мпо Когскт ј Ука, Когага 1 Мобог, Ргибка Сога 1 Сгпа Сога. 
ВисЈиба бгеса пагосЈа ћСјес1е пабе 21\;оСе... Об\;еиСе па$! Об\;е- 
и'(с бе ћгасо! 1\ека буа!и ос! па$ 21\;1 и ћПјас1и \;а$П1 §ги<Н! 
(ЈтгП бпш ћгго; 1јићј(е бе; Об\;ојке б\чјеС, а и пјети \;а1јапо 
тјобСо 2а б\;е! Јесћт је 21\;оС, аћ б\чјеС је Нјер, а 21\;оС то21е 
с!а ћис!е бгеСап 1 \;е$ео! ОбуеСЈСе па$! Об\;еСке бе, ћгасо!“

ТгесН §1аб, ргошикао 1 §готак, као с!а $е $а с1па уеНЈке 
иСгоће кобСиппсс сНге с!о ујбјпе пећеба:
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»,М1 бто тгпа, којј §то 21У01е о$1ауШ Јоогесј бе и 8ипи* 
које §1ас1, 21та, $гс1ођо1ја ј рје^ауас рокоб1бе, Оипау рго&иСа, 
рНп и§иб1, ппггаЦех габГг^е... Мј бто КгајЈијеуас, ВапЈЈса*, 
бајппзге 1 Јај1псе; Јабепоуас, ОгасНбка ј Уикоуаг... Об\сиге 
па$! Обуеисе бе, Нгасо! \Та пабпп кобПпш ^гасШге поу /јуо.1, 
с1а пе Нис1е \Нбе како је НПо! Ба Нис1е 1ји1зау1, а гас!а, бУ1 јес1а 
I \Нс1је1а га $уе!“

Оок бат 'бте1еп ј гасисЈеп б1ибао 1ајапб1\;епе д1або\гс1, 
ргепе те с1ги^ј &1аб: — Ц)6п, с!6п, с1оп ...

С1а$ сгкуе ороппије с!а бе §1а$ I оротепа тгиПН пс се 
сип И1 иуагШ, јег, е!о опа уагба’ и с1оНгот саби рохјуа Vјег- 
тке па тоНп-и... А 1ко тоН, ујегије 1 паба-бс...

МоПге 1јисН, тоШе! С1е6ај1е с!а1еко ргеко ^гођа!... VI. 
тоНге тоПСуи ујјекоуа. 2пато с!а бе аге\чп ођтајј ие НгГЈАј 
и пекоПко ^осНиа па&Јабауапја по\чП 1бИпа, аП опе рота&и 
с!а $е 21У01пе бП'агпо$и патеСпи!...

Оок б1ра1е и!је и 2аги1је га с1ибе рокојтИ, пп пе ^иђјто 
I \Пс1а ујбе сПјеуе 1јис1бко«га Иос1а ј ПибеушП] сегпја; па$1т 
г1\чта'-Аа!Јето паб ^1а$, пабе ођесапје, с!а се иаба хајесПпса 

1 \*јк ј тгГуш р05Грја(л га об1\;агепје опо^а хаб1о би итгП.
„Мп\ч пабј, росјуајге \*јсстт зпот! VI &оуопб1е §тош- 

кјш §-1абот оротепе, које $е патеси ргско &1аза сгкуеиЈН 
гуопа... Мј бто рппнП па беђе буе1и гаПаси с!а уаз обУеВто 
и 1јиђа\ч*, тјезсот га зуе па оуоте б\ијсГи“.
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